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De klassieke filologie in Nederland was in de negentiende en vroege twintigste eeuw sterk 
tekstfilologisch georiënteerd. De classici richtten zich primair op de tekstkritische uitgave van 
en het taalkundig commentaar op de overgeleverde antieke teksten. De ontwikkeling van een 
op de realia gerichte Altertumswissenschaft in Duitsland werd over het algemeen kritisch 
bezien en vond vooralsnog nauwelijks navolging.2 Na 1900 kwam hier langzamerhand 
verandering in. Verschillende Nederlandse classici en oudhistorici brachten een deel van hun 
studietijd in Duitsland door en werden nadrukkelijk door de historistische tendens daar 
beïnvloed. Zij kregen langzamerhand de kans hun stempel te drukken op het onderzoek in 
Nederland en vervolgens ook op het onderwijs. “De eerste indruk”, schreef Hendrik 
Wagenvoort in zijn rapportage over de klassieke filologie in de periode 1933-1943, “kan niet 
anders zijn, dan dat de veldwinnende historische beschouwingswijze der Oudheid de 
philologische tekstkritiek – eens onze glorie – definitief heeft onttroond, en ruim baan heeft 
gemaakt voor de linguïstiek, de archaeologie, de philosofie, de metriek, de epigrafie, de 
papyrologie, de godsdienstgeschiedenis, de folklore, de dialectologie (…) terwijl de exegese 
en de litteratuurhistorie wel beoefend worden als voorheen, maar zich met zekere voorkeur 
richten op na-klassieke schrijvers en inzonderheid op de patristiek.”3  
 
Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren de inspiratie door en de reacties op tendensen in de 
Duitse filologie sterk medebepalend voor de ontwikkeling van de klassieke filologie in 
Nederland. Daarbij gaat het niet alleen om de historistische tendens van de 
Altertumswissenschaft, maar ook, vooral na de Eerste Wereldoorlog, om de kritische reactie 
hierop van de kant van een jongere generatie classici. In dit artikel zal één aspect van de 
geschiedenis van de klassieke filologie in Nederland in dit verband nader onderzocht worden: 
de receptie van het zogenaamde ‘derde humanisme’ in het algemeen en van het werk van de 
Duitse classicus Werner Jaeger in het bijzonder. A.J. van Duyvendijk stelt in zijn studie over 
de motivering van de klassieke vorming dat dit ‘derde humanisme’ “niet alleen voor de 
praktijk van de klassieke vorming in ons land, maar ook voor de theoretische 
gedachtewisseling, zoals die zich hier ontwikkelde, een min of meer vaag beeld op de 
achtergrond gebleven [is].”4 Deze constatering is juist, wanneer het gaat om (de discussie 
over) de invulling van het lesprogramma van de klassieke talen op de Nederlandse gymnasia. 
Maar de discussie over de rol van de klassieke cultuur in de moderne wereld is in het wereldje 
van de Nederlandse classici naar aanleiding van het ‘derde humanisme’ wel degelijk intensief 
gevoerd. Daarom vormt de receptie van het ‘derde humanisme’ in Nederland ook een 
geschikte ingang tot een meer systematische bestudering van de geschiedenis van de 
Nederlandse klassieke filologie in deze periode.  
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Maar het gaat hierbij om meer dan alleen een specifiek filologische thematiek. We kunnen 
haar namelijk ook zien als een specifiek voorbeeld van de cultural transfer, dat wil zeggen de 
interculturele overdracht of uitwisseling van ideeën en culturele vormen, tussen Nederland en 
Duitsland – een thematiek die sinds 1990 nadrukkelijk in de belangstelling staat.5 
Nederlandse classici werden enerzijds geïnspireerd door ideeën die waren ontwikkeld binne
de Duitse filologie, maar gebruikten anderzijds de confrontatie met deze ideeën tegelijkertijd 
(met name in de jaren 1930) om de eigenheid van Nederland en van de Nederlandse klassieke
studiën te bepalen. Daarnaast was er bovendien sprake van vruchtbare persoo
wetenschappelijke contacten over de grens. 

n 

 
nlijke en 

                                                

 
Centraal in dit artikel staat de graecus Willem Jacob Verdenius (1913-1998), hoogleraar 
Griekse taal en letterkunde in Utrecht van 1947 tot 1978. Hij  studeerde klassieke letteren in 
Utrecht van 1932 tot 1939 bij de graecus C.W. Vollgraff en de latinist H. Wagenvoort.6 Na 
zijn doctoraalexamen werkte hij afwisselend aan de stedelijke gymnasia van Den Haag, 
Utrecht en Dordrecht en aan het Maerlant-Lyceum in Den Haag. In 1942 promoveerde hij op 
een proefschrift over de Voor-Sokratische filosoof Parmenides. De antieke filosofie is steeds 
een centraal thema gebleven in zijn werk. Wellicht heeft hij in 1946 zelfs gehoopt op de 
nieuw gecreëerde leerstoel voor antieke en middeleeuwse wijsbegeerte. Hier werd echter 
Cornelia de Vogel benoemd, nadat zij reeds in 1942, na het overlijden van J.C. Franken, 
tijdelijk de leeropdracht had gehad.7 Verdenius werd één jaar later hoogleraar Griekse taal en 
letterkunde, de functie die hij tot zijn emeritaat in 1978 uitoefende. Van 1952 tot 1983 was hij 
redactiesecretaris van het toonaangevende Nederlandse filologische tijdschrift Mnemosyne en 
zodoende in deze periode een invloedrijk man binnen de Nederlandse klassieke studiën. Het 
was vooral in dit tijdschrift dat hij vanaf 1943 een hele reeks grotere en vooral kleinere 
artikelen en recensies publiceerde. Veel van deze artikelen hebben betrekking op een enkele 
passage in een antieke tekst. Het gaat dus om tekstkritische kanttekeningen, in de regel 
bedoeld om geldende opvattingen met betrekking tot de besproken teksten te herzien.8 
 
Gedurende zijn werkzame leven als classicus heeft hij zich steeds weer bezig gehouden met 
en gepolemiseerd tegen het werk van Werner Jaeger. Dat was voor een classicus van zijn 
generatie niet uitzonderlijk. Moses Finley (1912-1986), één jaar ouder dan Verdenius, stelde 
in 1968 dat Jaeger voor zijn generatie dé centrale figuur in de contemporaine klassieke 
studiën was geweest.9 Dat Verdenius zijn eigen wetenschappelijke positie reeds vanaf zijn 
studietijd voor de Tweede Wereldoorlog mede in verhouding tot Jaeger lijkt te hebben 
gezocht, is dus geenszins verwonderlijk. Zijn opvattingen in dezen hangen nauw samen met 
zijn kennistheoretische standpunt in de geesteswetenschappelijke discussies vanaf de jaren 
1930. Om dit standpunt duidelijk te maken en Verdenius’ filologische werk te kunnen duiden 
zal ik hierna eerst ingaan op het ‘derde humanisme’ en de culturele achtergrond waaruit deze 
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6 Vgl. voor de biografische gegevens: J. Mansfeld, ‘Willem Jacob Verdenius’, in: Levensberichten en 
herdenkingen (KNAW. 2000) 69-73. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van het personeelsdossier van Verdenius 
in het archief van de Universiteit Utrecht, doos 08003. 
7 Vgl. over deze benoeming, die mede vanwege De Vogels bekering tot het katholicisme in 1944 voor “nogal 
wat opschudding” zorgde: J. Mansfeld in: Tussen ivoren toren en grootbedrijf, 493; Paul Luykx, Cornelia de 
Vogel. Leven en bekering (Hilversum 2004) 126 e.v. 
8 Vgl. voor een karakteristiek van Verdenius’ werk: Mansfeld in Levensberichten en herdenkingen, 71. Een 
bibliografie van Verdenius’ werk tot 1983 is verschenen in Mnemosyne 36 (1983) 2-13; voor de periode 1982-
1990 in ibid. 53 (2000) 80-82. 
9 M.I. Finley, The use and abuse of history (1975; herdruk Harmondsworth 1990) 78. 



stroming is voortgekomen. Vervolgens zal ik proberen iets te zeggen over de receptie van 
deze stroming en van Jaegers standpunten in Nederland. Daartoe zal ik een reeks zogenaamde 
‘studieconferenties’ over de klassieke Oudheid nader beschouwen die tijdens Verdenius’ 
studietijd in de jaren 1930 aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in Amersfoort 
hebben plaatsgevonden. Deze ‘studieconferenties’ hebben, zoals Mansfeld in zijn necrologie 
van Verdenius stelt, grote invloed gehad op zijn intellectuele ontwikkeling.10 De vraagstelling 
die een centrale rol speelt in Jaegers werk en in Verdenius’ reactie hierop, namelijk de vraag 
naar de rol die de klassieke studiën in de moderne wereld zouden moeten spelen, vormde een 
centraal thema op deze studieconferenties; zij keert ook herhaaldelijk in Verdenius’ 
geschriften terug.  
 
Terwijl Verdenius enerzijds kritisch stond tegenover het ‘derde humanisme’ van Jaeger, werd 
hij anderzijds sterk beïnvloed door de Hamburgse graecus Bruno Snell, die verschillende 
malen in Amersfoort optrad en met wiens werk dat van Verdenius verwant is, en door 
Hermann Fränkel. Zij vertegenwoordigden een invloedrijke stroming binnen de klassieke 
filologie in de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog. Na de bespreking van een aantal 
van hun centrale ideeën, komen enkele thema’s uit het werk van Verdenius zelf aan de orde, 
waarbij ik mij zal beperken tot zijn  filologische werk; zijn duidingen van de antieke filosofen 
zal ik hier grotendeels buiten beschouwing laten. De nadruk ligt zodoende op Verdenius’ 
analyses van de Homerische epen en de archaïsche literatuur. 
 
Tussen trots en twijfel: Duitse classici in het fin de siècle en het Interbellum  
 
Om een goed begrip te krijgen van de stroming in de klassieke filologie die bekend staat als 
het ‘derde humanisme’ en waarvan Werner Jaeger over het algemeen als de woordvoerder 
wordt gezien, is het nodig kort in te gaan op het politieke en culturele debat  in Duitsland aan 
het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. In het midden van de 
negentiende eeuw werd dit debat gedomineerd door de hoogleraren en door universitair 
geschoolde publicisten die zich in hun publicaties aan de academische stijl van argumenteren 
aanpasten. Toen in 1871 het Duitse keizerrijk na de glansrijke overwinning op Frankrijk 
gestalte kreeg, stonden historici en klassiek filologen in de culturele wereld op de top van hun 
aanzien. Typerend voor deze fase is de roman Die verlorene Handschrift (1864) van de 
immens populaire schrijver en publicist Gustav Freytag, waarin een liberaal gezinde classicus 
de heldenrol vervult. De wereld werd historisch geduid en dat gold niet alleen voor de teksten 
uit de klassieke Oudheid, maar ook voor het eigentijdse staatsleven, de economie, de 
maatschappij en het recht. Toonaangevende geschiedschrijvers als Johann Gustav Droysen, 
Heinrich von Sybel, Theodor Mommsen en Heinrich von Treitschke hadden dan ook vanaf de 
revolutie van 1848 een belangrijke rol gespeeld in het publieke debat en als parlementariërs in 
de politieke arena.   
 
Vanaf ± 1880 was er in intellectuele kringen echter in toenemende mate sprake van een 
crisisstemming. De achtergrond wordt gevormd door de snelle modernisering van de Duitse 
samenleving in deze periode. In maatschappelijk opzicht valt dan te denken aan de vooral in 
de jaren 1890 snel doorzettende industrialisatie, met de bijbehorende verstedelijking en de 
snelle groei van het in de steden geconcentreerde en vaak in erbarmelijke omstandigheden 
levende proletariaat. Politiek werd deze ontwikkeling zichtbaar door de groei van de 
socialistische partij, die dankzij het door Bismarck ingevoerde algemeen mannenkiesrecht in 
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de Rijksdag vertegenwoordigd was. De kritiek op de mechanisering van het leven, het 
utilisme en op de grote stad als poel van verderf, een afkeer van de ‘massa’, de ‘horde’, en een 
bijbehorende afkeer van de massacultuur en de ‘Amerikanisering’ van de samenleving, en van 
de democratisering van politiek en maatschappij vormen steeds terugkerende kernbestanden 
van deze cultuurkritiek.11 Daar kwam de ervaring bij dat de samenleving diep verdeeld was. 
Religieuze en politieke scheidslijnen verdeelden de natie. Omdat de liberalen gehoopt hadden 
dat de eenwording zou leiden tot één burgerlijk-liberale cultuur, werd het contrast tussen het 
eenheidsideaal van de Reichsgründungszeit en de realiteit van het keizerrijk als buitengewoon 
sterk ervaren. Een nieuwe en bijzonder agressieve vorm van nationalisme won nu snel terrein, 
ook in de universiteiten. Tegenover de moderne maatschappij, de Gesellschaft, plaatsten de 
critici het ideaal van de ideale eenheid van het volk, de Gemeinschaft. 
 
Deze cultuurkritiek werd in sterke mate tot uitdrukking gebracht door een nieuw type 
opinieleiders, die hun opvattingen niet langer verankerden in het discours van de historische 
wetenschap, maar optraden als ‘profeten’ met een emotionele en associatieve stijl. De 
verschijning en enorme populariteit van Julius Langbehns in warrige orakeltaal geschreven 
Rembrandt als Erzieher in 1890 vormde een mijlpaal in deze ontwikkeling; de verschijning 
van Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes kort na de Eerste Wereldoorlog het 
hoogtepunt. Het grote voorbeeld was Friedrich Nietzsche, wiens werk rond het einde van de 
negentiende eeuw in heel Europa breed gerecipieerd werd. 
 
Het gevoel van crisis breidde zich ook uit tot de geesteswetenschappers, die in de negentiende 
eeuw voornamelijk historisch georiënteerd waren: de economen, de juristen, de theologen, de 
sociologen en de (geschied)filosofen.12 Zij betreurden in toenemende mate het ‘positivisme’ 
in de eigen wetenschap, dat wil zeggen het eindeloze verzamelen, rubriceren en uitgeven van 
historische bronnen uit alle periodes en van alle volken uit de wereldgeschiedenis. Bovendien 
zou het inzicht in de principiële historiciteit van alle menselijke verschijnselen leiden tot een 
onwenselijk geacht relativisme. Critici van deze ontwikkeling meenden dat de wetenschap uit 
de berg empirische gegevens normen en waarden zou moeten afleiden, die als basis zouden 
kunnen dienen van een gemeenschapstichtende nationale Weltanschauung. Door een 
dergelijke Wertbezogenheit zou de door Nietzsche in zijn tweede unzeitgemässe Betrachtung 
geconstateerde vijandschap tussen het leven en de historische wetenschap overwonnen en het 
geestelijke leiderschap van de universitaire elite hersteld moeten worden. 
 
Deze ‘crisis van het historisme’ had ook zijn weerslag op de Altertumswissenschaft. Ook hier 
lag immers aan het eind van de negentiende eeuw in sterke mate de nadruk op het verzamelen, 
de presentatie en het ‘gebruiksklaar’ maken van het antieke bronnenmateriaal, niet alleen van 
de ‘klassieke’ literaire en filosofische teksten, maar met name ook van al dat onschijnbare 
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(oorspr. Engels 1969; dtv. 1987) 229 e.v.; Annette Wittkau, Historismus. Zur Geschichte des Begriffs und des 
Problems (oorspr. 1992; 2e ed. 1994). 



materiaal dat vooral dankzij de archeologie beschikbaar kwam, zoals inscripties, munten en 
papyri. Met name door de activiteiten van de Berlijnse Academie van Wetenschappen 
kwamen in de tweede helft van de negentiende eeuw grote projecten tot stand die tot doel 
hadden het antieke bronnenmateriaal systematisch te verzamelen. Antieke teksten werden in 
de eerste plaats opgevat als historische documenten die kennis over het verleden dienden te 
bieden. En omgekeerd was het streven van de classici er vaak op gericht literaire werken te 
duiden door een reconstructie van de politieke, maatschappelijke en culturele context waarin 
deze waren ontstaan, en vooral van de biografieën van de auteurs. Het uiteindelijke doel van 
deze wetenschappelijke activiteiten was het bieden van een brede cultuurgeschiedenis van de 
antieke wereld. Dit was het streven dat Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, rond 1900 één 
van de meest vooraanstaande Duitse classici, programmatisch omschreef in de openingsalinea 
van zijn Geschichte der klassischen Philologie (1921, herdruk 1998): 
 
“Die Philologie, die immer noch den Zusatz klassisch erhält, obwohl sie den Vorrang, der in dieser 
Bezeichnung liegt, nicht mehr beansprucht, wird durch ihr Objekt bestimmt, die griechisch-römische 
Kultur in ihrem Wesen und allen Äußerungen ihres Lebens. […] Die Aufgabe der Philologie ist, jenes 
vergangene Leben durch die Kraft der Wissenschaft wieder lebendig zu machen, das Lied des 
Dichters, den Gedanken des Philosophen und Gesetzgebers, die Heiligkeit des Gotteshauses und die 
Gefühle der Gläubigen und Ungläubigen, das bunte Getriebe auf dem Markte und im Hafen, Land und 
Meer und die Menschen in ihrer Arbeit und in ihrem Spiele. Auch hier wie in aller Wissenschaft, 
griechisch zu reden, in aller Philosophie, ist das Verwundern über das Unverstandene der Anfang; das 
reine beglückende Anschauen des in seiner Wahrheit und Schönheit Verstandenen ist das Ziel.” 
 
Uit Wilamowitz’ woorden blijkt dat hij met de historisering van de antieke wereld 
tegelijkertijd de betekenis van het klassieke Griekenland en het klassieke Rome voor de eigen 
tijd relativeerde. Zij werden niet langer opgevat als ‘klassiek’ in de zin van voorbeeldig en 
navolgenswaardig. De Oudheid vormde één historische periode naast vele andere. Deze 
relativering kwam enerzijds tot stand dankzij een nadrukkelijke ondergraving van het 
traditionele geïdealiseerde beeld van deze periodes door de grote nadruk die er gelegd werd 
op de maatschappelijke en politieke context waarbinnen de ‘klassieke’ werken waren 
ontstaan. Hier gold het bekende adagium dat naarmate de historische kennis toenam, de 
afstand tot het verleden groter werd. Anderzijds nam de interesse toe voor andere periodes in 
de antieke geschiedenis. Met name het archaïsche Griekenland kon in de eerste helft van de 
twintigste eeuw rekenen op grote belangstelling. Deze periode werd niet langer opgevat als de 
onrijpe jeugdfase van een zich ontwikkelende cultuur, maar als een tijdperk met een op 
zichzelf staand karakter. Iets vergelijkbaars gold voor het hellenisme en de late Oudheid, 
terwijl (mede door de grote archeologische expedities van deze periode) ook de Griekse 
bronstijd, het oude Egypte en de Mesopotamische culturen ontdekt en bij een breed publiek 
populair werden.  
 
Een karakteristiek voorbeeld van deze relativerende visie op het klassieke Griekenland en 
Rome is het door een aantal toonaangevende classici geschreven deel over de Griekse en 
Latijnse literatuur en taal in de door Paul Hinnebert uitgegeven serie Die Kultur der 
Gegenwart.13 De hoofdstukken over de literatuur, die beduidend langer zijn dan die over de 
Griekse en Latijnse taal, hebben een opbouw die sterk afwijkt van de gebruikelijke 
handboeken. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, die de antieke Griekse literatuur voor zijn 
rekening nam, besteedde 130 bladzijden aan de archaïsche en de klassieke literatuur, waarna 
een iets langer deel de hellenistische en de Romeinse periode bestreek. Hij rondde zijn 
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geschiedenis af met een kleine dertig bladzijden over de ‘Oostromeinse periode’ (300-529 
n.Chr.). Daarna volgden nog 50 bladzijden over ‘de Griekse literatuur van de Middeleeuwen’ 
van de hand van Karl Krumbacher. 
 
In zijn inleiding verwierp Wilamowitz nadrukkelijk de overschatting van de ‘klassieke’ 
werken in de traditionele literatuurgeschiedenissen, die suggereerden dat er na Demosthenes 
geen Griekse literatuur meer zou zijn geweest. Hij wees daarentegen op het belang van de 
hellenistische en Grieks-Romeinse Weltkultur, die weliswaar in esthetisch opzicht geen 
topwerken had voortgebracht, maar wel een literatuur die de volledige wetenschappelijke 
kennis van de antieke wereld bevatte. De historische betekenis van deze literatuur lag in het 
feit, dat deze wetenschappelijke kennis bevruchtend had gewerkt op de middeleeuwse 
culturen van Europa en de Arabieren en zodoende een belangrijke impuls had gegeven aan de 
moderne wetenschap. Iets soortgelijks gold natuurlijk ook voor de vroegchristelijke literatuur 
(blz. 4). Deze receptiehistorische invalshoek, waarbij díe elementen van belang worden 
geacht die als de ‘wortels’ van de moderne beschaving kunnen gelden, moest vanuit het 
‘realistische’ gezichtspunt van Wilamowitz  – waarbij realisme wordt opgevat als het 
tegendeel van een geïdealiseerde, classicistische visie op de klassieke cultuur – wel leiden tot 
een relativering van de betekenis van de literatuur van de vijfde en vierde eeuw v.Chr. Vanuit 
dit standpunt bezien stond de klassieke filologie nog in de kinderschoenen. Immers, een groot 
aantal latere teksten was nog niet beschikbaar in een wetenschappelijke editie, de fragmenten 
van de werken van vele auteurs moesten nog verzameld worden en de Egyptische papyri 
beloofden nog vele vondsten (blz. 5-6). Het zou tot in de 21e eeuw de primaire taak van de 
klassieke filologie blijven het antieke bronnenmateriaal te verzamelen en gebruiksklaar te 
maken. Tenslotte brak Wilamowitz met het traditionele schema van de literaire genres en 
ordende zijn geschiedenis van de Griekse literatuur chronologisch naar periodes. 
 
De veel kortere geschiedenis van de Romeinse literatuur van de hand van Friedrich Leo (blz. 
401-482) kent een zelfde chronologische indeling met een vergelijkbare, zij het minder 
opvallende verschuiving van zwaartepunten. Vijfentwintig bladzijden voor de literatuur 
tussen 250 en 100 v.Chr. worden gevolgd door krap twintig bladzijden voor de daarop 
volgende periode tot 44 v.Chr., met daarin de ‘klassieke’ werken van Cicero, Caesar en 
Sallustius. Ruim dertig bladzijden had Leo vervolgens nodig voor de ‘klassieke’ Augusteïsche 
tijd, gevolgd door een kleine dertig bladzijden over de keizertijd tot in de zesde eeuw. 
Aansluitend besprak Eduard Norden in veertig bladzijden ‘de Latijnse literatuur in de 
overgang van Oudheid naar Middeleeuwen’. 
 
Deze geschiedenis van de antieke literatuur was het werk van zelfbewuste wetenschappers. Er 
kwam wel kritiek op de hierin tot uitdrukking komende relativering van de ‘klassieke’ 
werken, maar deze had pas na 1914 gevolgen voor de filologische praktijk. Sterker dan in de 
Altertumswissenschaft zelf bestond er een crisisgevoel in de kringen van het gymnasiale 
onderwijs. Sinds de grote Pruisische en Beierse onderwijshervormingen in de vroege 
negentiende eeuw was het ‘humanistische gymnasium’, met het onderwijs in de beide 
klassieke talen als hoofdbestanddeel, de enige toegangspoort tot de universiteit en de via 
academische kwalificaties bereikbare maatschappelijke posities met het bijbehorende 
maatschappelijke prestige. Deze positie van het gymnasium was echter nooit 
onaangevochten.14 Steeds weer werd er door critici op gewezen dat deze ‘humanistische’ 
vooropleiding anachronistisch was in de moderne, in toenemende mate door de techniek en de 
natuurwetenschappen beheerste cultuur. Andere critici wezen op het ‘heidense’ karakter van 
                                                 
14 Vgl. voor het volgende m.n. het overzicht van Manfred Landfester, Humanismus und Gesellschaft im 19. 
Jahrhundert (Darmstadt 1988). 



de klassieke literatuur en op de kosmopolitische, (vermeende) niet nationaal Duitse inslag van 
dit onderwijs. Deze kritiek cumuleerde in de openingsrede van Wilhelm II tijdens de 
Pruisische schoolconferentie van 1890. Het doel van het onderwijs was volgens de Pruisische 
koning jonge Duitsers op te leiden in plaats van jonge Grieken en Romeinen. Realia en de 
Duitse cultuur dienden de plaats in te nemen van de klassieken. 
 
De classici waren gedwongen te reageren en hun programma zodanig aan te passen aan de 
eisen van de moderne tijd, dat de klassieke talen als de kern van het onderwijs aan de 
humanistische gymnasia gehandhaafd konden worden.15 De meest vergaande aanzet hiertoe 
was het befaamde Griechisches Lesebuch van Wilamowitz, dat in 1900 gepresenteerd werd. 
Hierin lag de nadruk niet langer op de ‘klassieke’ teksten, maar op die aspecten van het 
antieke leven, die doorwerkten in de eigen tijd van de leerlingen: wetenschap en techniek, 
filosofie en het vroege christendom. In chronologisch opzicht verloor de klassieke periode 
haar centrale positie in het onderwijs. Het was de periode van het hellenisme die hier de 
meeste nadruk kreeg. Daarnaast werd er in het Lesebuch ruime aandacht besteed aan de 
Atheense en de Romeinse staat op hun hoogtepunt en aan de Aristotelische Politeia – met het 
doel conform de wens van de keizer gehoorzame staatsburgers te kweken. Door de nadruk op 
de staat en de wetenschap kregen de realia heel nadrukkelijk een centrale plaats in het 
gymnasiale onderwijs in het Grieks. In Wilamowitz’ bijdrage aan Die Kultur der Gegenwart 
kreeg deze hervorming van het onderwijscurriculum haar historiografische pendant. 
 
Maar tegen deze ‘realistische’ tendens en de relativering van het belang van de ‘klassieke’ 
literatuur en kunst rees verzet, vooral na de Eerste Wereldoorlog.16 Want wanneer een 
simpele grafinscriptie of een medisch traktaat even betekenisvol waren als de tragedies van 
Sophokles of het werk van Thukydides, of wanneer het oude Egypte met zijn sterke nadruk o
de dood of de laatantieke wereld met haar culturele verval even belangwekkend waren als het 
tijdperk van Perikles of dat van keizer Augustus, waar lag dan de legitimatie voor de centrale 
rol van de klassieke wereld in het bestaande onderwijs op gymnasia en universiteite
relativismeprobleem van het historisme werd zodoende ook het probleem van de classici. En 
dit probleem werd nog versterkt door de Duitse identiteitscrisis ten gevolge van de Eerste 
Wereldoorlog en de daarop volgende politieke en economische ontreddering.  
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Een groeiende groep classici wenste terug te keren naar de ‘klassieke’ werken, naar de antieke 
cultuurgoederen die nog waarde zouden hebben voor de moderne mens. En dat niet in de zin 
van een oorsprongsgeschiedenis, zoals bij Wilamowitz, maar in de vorm van een directe 
werking van het antieke werk op de moderne mens. Er was daarom sprake van een versterkte 
interesse voor Renaissances, voor die periodes in de westerse geschiedenis, waarin de invloed 
van de klassieke cultuur leidde tot een nieuwe culturele bloei – waarbij natuurlijk naast de 
Renaissance van de 14e en 15e eeuw vooral gedacht werd aan de Duitse Klassik, de 
scheppingsperiode van Goethe en Schiller rond 1800. Zo’n Renaissance diende volgens de 
filosoof, psycholoog en pedagoog Eduard Spranger opgevat te worden als een “waarlijk 
geestelijke geboorte” van een cultuur uit dezelfde bronnen waaruit ook eerdere culturen hun 
onvergankelijke werken hadden voortgebracht. Deze oriëntatie op de klassieke 

 
15 Vgl. hiervoor m.n.: Ute Preuße, Humanismus und Gesellschaft. Zur Geschichte des altsprachlichen 
Unterrichts in Deutschland von 1890 bis 1933 (Frankfurt/Main etc. 1988). 
16 Preuße, Humanismus und Gesellschaft, 104 e.v.; Suzanne L. Marchand, Down from Olympus. Archaeology 
and philhellenism in Germany, 1750-1970 (Princeton, NJ. 1996) 312 e.v.; Ernst Vogt, ‘Wilamowitz und die 
Auseinandersetzung seiner Schüler mit ihm’, in: William M. Calder III e.a. red., Wilamowitz nach 50 Jahren 
(Darmstadt 1985) 613-631. Vgl. de bijdragen in: Hellmut Flashar red., Altertumswissenschaft in den 20er Jahren 
(Stuttgart 1995). 



cultuurgoederen was volgens Spanger mogelijk, omdat deze in de culturele ontwikkeling een 
onvervreemdbaar onderdeel waren geworden van de eigen cultuur. En tegelijkertijd zou met 
deze ontwikkeling ook het “orgaan” ontwikkeld worden dat het mogelijk maakte de 
boodschap van ‘klassieke’ werken te begrijpen: “Denn verstehen kann man nur, was man 
irgend schon dunkel in sich trägt.”17 Anders gezegd: ‘klassieke’ werken vormden archetypen 
die niet gekopieerd konden of moesten worden, maar die als onvervreemdbaar onderdeel van 
het eigen cultuurorganisme ook voor de moderne mens de inspiratiebronnen konden zijn voor 
de vorming van de eigen persoonlijkheid en daarmee van de eigen cultuur. De klassieke 
studiën en de gymnasia dienden niet langer in de eerste plaats cultuurgeschiedenis te bieden 
(zoals in Wilamowitz’ Griechisches Lesebuch) maar Bildung, persoonlijkheidsvorming. 
Daarbij ging het niet om de ‘wortels’ van de moderne beschaving, maar om de intrinsieke 
waarde van kunst en literatuur; het ging er om “aus fortschreitender Selbstbesinnung über 
unser Leben die Antike zu verstehen und aus diesem Verständnis wieder unser eigenes Leben 
seelisch auszuweiten, zu läutern und zu erhöhen.”18  
 
In 1922 wees Spranger in een (voor deze tijd karakteristieke) profetentoon op de hoop die “de 
jeugd” op een dergelijke op de klassieke cultuur gebaseerde “geestelijke (weder)geboorte” 
zou vestigen.19 Hoewel hij stelde dat dit diende te gebeuren op een wetenschappelijke basis, 
constateerde hij ook nadrukkelijk dat het desbetreffende streven tot dusverre voornamelijk 
buiten de wetenschap plaatsvond – waarschijnlijk dacht hij hierbij met name aan de dichter 
Stefan George en diens entourage – en dat de tijd van het detailonderzoek en het verzamelen 
van bronnenmateriaal – dat voor Wilamowitz zeker tot in de 21e eeuw zou kunnen en moeten 
doorgaan – voorbij was. Het was volgens Spranger tijd de jeugd te bilden aan de hand van de 
ware bronnen en hoogtepunten van de menselijke ontwikkeling, omdat alleen hier de absolute 
normen en waarden te vinden zouden zijn, waarnaar de jeugd zou verlangen. Alleen door een 
dergelijke canon was het relativisme dat de ‘crisis van het historisme’ en de crisis in het 
onderwijs had veroorzaakt te overwinnen.  
 
Werner Jaeger en het ‘derde humanisme’ 
 
Het op deze uitgangspunten gebaseerde moderne humanisme noemde Spranger als eerste ‘het 
derde humanisme’.20 Dit begrip wordt echter vooral verbonden met de naam van Werner 
Jaeger, met wie Spranger sinds 1914 bevriend was en aan wie zijn boekje was opgedragen.21 
Veel elementen van de hier kort geschetste Bildungstheorie van Spranger komen we dan ook 
weer tegen in Jaegers werk, met name in programmatische voordrachten en essays, gebundeld 
in zijn Humanistische Reden und Vorträge, en in zijn magnum opus, Paideia, waarvan het 
eerste deel in 1934 verscheen. Jaeger (1888-1961) studeerde bij Wilamowitz en Hermann 

                                                 
17 Eduard Spranger, ‘Von der ewigen Renaissance’ (1916), in: idem, Kultur und Erziehung. Gesammelte 
pädagogische Aufsätze (4e ed. Leipzig 1928) 268-290, aldaar blz. 287. 
18 Eduard Spranger, ‘Vom Neuhumanismus bis zur Gegenwart’, in: Eduard Norden en A. Giesecke-Teubner 
eds., Vom Altertum zur Gegenwart (2e ed. Leipzig en Berlijn 1921) 67-79, aldaar blz. 76. 
19 Eduard Spranger, Der gegenwärtige Stand der Geisteswissenschaften und die Schule (Leipzig, Berlijn 1922). 
20 Ibid. 10. 
21 De relatie tussen het werk van Spranger en Jaeger in deze periode is tot dusverre nog niet onderzocht. Vgl. de 
brieven van Spranger aan Jaeger en vooral zijn brief aan Fritz Blättner van 20 juli 1935 in: Briefe 1901-1963 
Hans Walter Bähr ed. (Eduard Spranger, Gesammelte Schriften VII; Tübingen 1978). Het gaat hier niet om de 
vraag wie nu precies wie heeft beïnvloed, maar om een mede in onderlinge uitwisseling tot stand gekomen en 
breder gedragen antwoord op de culturele crisis en het relativismeprobleem, met name sinds de Eerste 
Wereldoorlog. Vgl. voor de diverse invullingen van het begrip ‘derde humanisme’: Andreas Fritsch, ‘ “Dritter 
Humanismus” und “Drittes Reich”. Assoziationen und Differenzen’, in: Reinhard Dithmar red., Schule und 
Unterricht in der Endphase der WeimarerRepublik. Auf dem Weg in die Diktatur (Neuwied etc. 1993) 152-175. 



Diels in Berlijn en promoveerde daar in 1911 op een proefschrift over Aristoteles. In 1914 
werd hij hoogleraar in Bazel, één jaar later in Kiel, om tenslotte in 1921 in Berlijn opvolger te 
worden van zijn leermeester Wilamowitz.22 
 
Jaeger richtte zich in zijn inaugurele rede in Bazel, waar hij de leerstoel bekleedde die ooit 
aan Friedrich Nietzsche had toebehoord, tegen het historisme in de klassieke filologie, dat hij 
verbond met de namen van Wilamowitz en Hermann Usener.23 Terwijl de geschiedschrijving 
zich had te bekommeren om “de politiek-historische wereld van het relatieve en het 
tijdelijke”, hoorde de filoloog zich bezig te houden met “de wereld van de schoonheid, de 
wijsheid en de vrijheid”, kortom met eeuwige waarden. En terwijl de geschiedschrijving zich 
richtte op het Erkennen van eenmalige causale samenhangen die zij slechts kon navertellen, 
zou het de filoloog moeten gaan om het Verstehen van “geistige Gegebenheiten und Werte”. 
Het wezenlijke daarbij was voor Jaeger de Wertgesichtspunkt, dat wil zeggen dat de filoloog 
de “onvergankelijke waarden” van de ‘klassieke’ cultuur moest verstehen en deze aan de 
moderne wereld diende over te dragen teneinde de moderne cultuur in positieve zin te 
beïnvloeden. Dat laatste was echter alleen mogelijk door een directe confrontatie met de 
klassieke literatuur, omdat hier de archetypen, de “urbildliche Schöpfungen” van de mens “zu 
reiner und ewiger Grundgestalt alles wahrhaft Menschlichen und Menschheitlichen” gevormd 
waren.24 Daar lag de rechtvaardiging van het traditionele gymnasiale onderwijs, gericht op het 
leren lezen van de klassieke teksten in de oorspronkelijke talen. 
 
Met deze taakomschrijving van de klassieke filologie gaf Jaeger haar een belangrijke plaats in 
het contemporaine debat over de crisis van de moderne cultuur. Zoals hiervoor kort aangestipt 
werd, was er onder Duitse geesteswetenschappers na 1890, en in versterkte mate na 1918, 
sprake van een breed gedragen verlangen uit de bestudering van het verleden normen en 
waarden voor de eigen tijd af te leiden. Deze zouden moeten helpen de bestaande culturele 
verdeeldheid van de natie te overwinnen.25 Volgens Jaeger was dit alleen mogelijk door de 
continuïteit van het geestelijke leven, en dan natuurlijk met name de erfenis van de antieke 
wereld, te bewaren. Tenslotte zou met behulp van die antieke geest een eigen volwaardige 
cultuur “geboren” kunnen worden, zoals bijvoorbeeld in Duitsland rond 1800 het geval was 
geweest. Deze nadruk op de traditie vormt de kern van Jaegers verdere werk. Daarbij streefde 
hij evenmin als Spranger naar een nieuw classicisme op basis van een directe 
voorbeeldfunctie van als klassiek erkende werken. Veel belangrijker was een directe 
confrontatie met de geest van een kunstwerk die hij in 1919 met een aan Wilhelm Dilthey 
ontleend begrip als Erlebnis aanduidde. Deze had niet alleen een receptieve maar ook een 
productieve zijde in die zin dat zij in de filologie kon leiden tot nieuwe duidingen van deze 
werken en in een bredere zin tot culturele Renaissances, die een eigen ‘klassieke’ literatuur 
zouden opleveren. Voorwaarde daarvoor was de door de culturele traditie gegeven 

                                                 
22 Vgl. de autobiografische schets: ‘Zur Einführung’, in zijn Scripta Minora (Rome 1960). William M. Calder 
III, ‘Werner Jaeger’, in: Michael Erbe ed., Berlinische Lebensbilder IV: Geisteswissenschaftler (Berlijn 1989) 
343-363. Van belang voor de interpretatie van Jaegers werk: idem ed., Werner Jaeger reconsidered (Illinois 
1992); vgl. ook: Eelco Beukers, ‚Werner Jaeger en de „neergang“ van de Duitse oude geschiedenis’, 
Theoretische Geschiedenis 13 (1986) 489-502. 
23 ‘Philologie und Humanismus’, herdrukt in Humanistische Reden und Vorträge (2e ed. Berlijn 1960; voortaan 
afgekort als HRV.) 1-16.  
24 HRV. 15; vgl. Spranger, Der gegenwärtige Stand, 31 e.v. Ook hem ging het bij de betekenis van de klassieken 
om “die geistigen Urphänome” (ibid. 37). 
25 Dit stelde Jaeger ook expliciet, bijv. HRV. 15. Dit was ook het centrale thema van Spranger, Der gegenwärtige 
Stand. Spranger zette zich daarbij expliciet af tegen de door Max Weber in zijn befaamde voordracht 
Wissenschaft als Beruf (1919) bepleite scheiding van wetenschap en maatschappelijk engagement (ibid. blz. 39 
e.v.). 



Wahlverwandtschaft tussen de moderne Europese mens en de Griekse Oudheid. Want alleen 
door een innerlijke gelijkgestemdheid, zo meende Jaeger in 1919 in navolging van Dilthey, 
was een dergelijk verstehen mogelijk.26 Renaissances bestonden steeds uit een revolte tegen 
de bestaande culturele situatie door een teruggrijpen op de eeuwige waarden die tot 
uitdrukking kwamen in de Griekse kunst en literatuur. En dat was wat de cultuurkritische 
Jaeger voor de versplinterde cultuur van zijn eigen tijd hoopte: de materialistische 
Gesellschaft diende weer een organische Gemeinschaft te worden.27 
 
Een nadere invulling kreeg deze gedachte vanaf 1921 door het concept paideia. Dit Griekse 
begrip, dat oorspronkelijk de betekenis had van ‘opvoeding’ en ‘vorming van jongeren’, kreeg 
bij Jaeger de betekenis van het Duitse begrip Bildung, in de zin van persoonlijkheidsvorming 
aan de hand van literair vorm gegeven idealen. De Grieken zouden in de opvoeding van hun 
jeugd niet uitgegaan zijn van praktische en beroepsgerichte vaardigheden, maar ernaar 
gestreefd hebben mensen te vormen, te bilden, naar een ideaalbeeld van ‘de mens’ of ‘de 
menselijkheid’. De antieke Griekse literatuur had vanaf Homeros tot doel gehad lezers en 
toehoorders dit soort ideaalbeelden voor ogen te stellen. De betekenis van de Romeinen was 
in Jaegers duiding, dat zij het eerste volk waren dat de Griekse cultuur “als geistige Führung 
bei ihrer Selbsterziehung zu gesteigerter persönlicher und nationaler Kultur” geaccepteerd en 
nagevolgd had.28 Daarmee hadden de Romeinen de eerste Renaissance in de zin van een 
“waarlijk geestelijke geboorte” tot stand gebracht. Zodoende hadden ook zij een 
exemplarische betekenis.  
 
Jaegers concept heeft een evident Platonisch karakter, omdat kennis van de eeuwige Ideeën 
als het ultieme doel van het onderwijs gezien werd. Maar het werd ook inhoudelijk met de 
filosofie van Plato verbonden. Jaeger zag als het centrum van Plato’s ideeënwereld de Idee 
van de staatkundige gemeenschap die zich vormde rond een algemeen geldende norm. De 
vroege polis had een dergelijke norm en een hierop gebaseerde gemeenschapszin gekend, 
maar deze was in de geestelijke crisis van de vijfde eeuw ten gevolge van de democratische 
wetgeving en de sofistiek verloren gegaan. Het was Plato’s streven geweest, vanuit de vraag 
naar ‘het Goede’ de traditionele staatsnorm in de Idee te herstellen en zodoende een basis te 
leggen voor het herstel van die norm in de staatkundige praktijk.29 Kennis van de Ideeën – en 
dan natuurlijk met name van de Idee van de staat – was in Plato’s staatsutopie de hoogste 
vorm van kennis en zou daarom tot de leidende posities in de cultuur, de samenleving en de 
staat toegang moeten geven.  
 
Dit had voor Jaeger echter ook een contemporain politieke connotatie. Hij constateerde 
namelijk een sterke parallellie tussen zijn eigen tijd en die van Plato. In beide gevallen was er 
sprake van een negatief gewaardeerde politieke praktijk, gedomineerd door partijpolitiek op 

                                                 
26 ‘Der Humanismus als Tradition und Erlebnis’, HRV. 17-30, aldaar blz. 27: “Das Erlebnis ist ein inneres 
Zusammenschauen der verborgenen Gesetzmäßigkeiten des geistigen Objekts und als solches selbst ein 
schöpferischer Akt. Es beruht auf einer bestimmten seelischen Teilnahme, auf innigster Wesensberührung mit 
dem Gegenstande. Aus der Wahlverwandtschaft eines empfangenden Ichs und einer gegenständlichen Macht, 
die sich mit ihm vermählt, erwächst dieser geistige Zeugungsvorgang. Diese Wesensverbindung wird notwendig 
ihrerseits wieder eine Quelle tieferen Verstehens und häufig genialer Neudeutung. […] Das ist aber gerade das 
Wesen des Erlebnisses, daß es die großen Erscheinungen, denen es sich ehrfürchtig naht, in ihrem lebendigen 
Kern erfaßt, nicht als nur zeitlich bedingte und interessante, menschliche Dokumente. Wir nennen so [namelijk 
het Erlebnis] jene höchste Form des Verstehens, die ein Geistiges in seiner Notwendigkeit erkennt und in ihm 
etwas Höheres, Dauerndes zu ahnen vermag.” De oppositie tegen het historisme van Wilamowitz is hier evident.  
27 Vgl. voor Jaegers cultuurkritiek bijv. HRV. 103 e.v., 117 e.v., 172 etc. Paideia I, 7, 17, 29 etc. 
28 ‘Humanismus und Jugendbildung’ (1921), HRV. 41-67, citaat blz. 49. 
29 Bijv. HRV. 147 e.v. 



basis van individuele belangen, die overwonnen diende te worden door een ideaalbeeld van 
wat een staat zou moeten zijn.30 Jaeger huldigde hiermee een opvatting die in de Duitse 
universitaire elite van zijn tijd wijd verbreid was. Een grote meerderheid van de professoren, 
die zichzelf zagen als een geestesaristocratische elite, verwierp de parlementaire democratie 
van de republiek van Weimar en huldigde een ideaalbeeld van het door Bismarck geschapen 
keizerrijk, waarin een van het parlement onafhankelijke monarch en regering met behulp van 
een universitair geschoolde bureaucratische elite op rechtvaardige wijze geregeerd zouden 
hebben. Het is in dit opzicht alleszins betekenisvol dat de eerste voordracht, waarin Jaeger dit 
politieke aspect van zijn paideiaconcept in 1924 formuleerde, een rede was ter herdenking 
van de stichting van het Duitse rijk in Versailles, 18 januari 1871.31 De gymnasiale opvoeding 
diende de toekomstige elite van Duitsland aan de hand van de Griekse literatuur de hierin tot 
uitdrukking gebrachte eeuwig geldende normen en waarden bij te brengen. 
 
Dit alles wil niet zeggen dat Jaeger er naar streefde de volgens hem in het begrip paideia 
gevatte eeuwig geldende normen en waarden te isoleren en aan de eigen tijd ten voorbeeld te 
stellen. Hij wees weliswaar het relativistische karakter van het historisme af, maar hij wilde 
ook geen abstract classicisme. De betreffende normen en waarden dienden zichtbaar te 
worden in de analyse van de geschiedenis van hun ontdekking en ontwikkeling door de 
Grieken. Dezen hadden in de loop van hun geschiedenis de Ideeën ontwikkeld (of misschien 
beter: ‘ontdekt’) van de ethiek, zoals de Idee van de Rechtvaardigheid. Bovendien hadden zij 
de innerlijke wetmatigheden van de mens en van het sociale leven ontdekt, die verbonden 
waren met de principes van de maat en de harmonie, waardoor zij in staat waren ideale 
gestaltes te vormen van zowel de mens (in de literatuur en de beeldende kunst) als van de 
staat.32 Hoogtepunt in het eerste geval was het werk van Sophokles, die, evenals de 
contemporaine beeldhouwers van het Parthenonfries, het eeuwig-menselijke zichtbaar had 
gemaakt en zodoende ideale figuren had geschapen.33 Daarin lag Sophokles’ “objectiviteit” 
en daarom was Sophokles “klassiek”: “Als der fortschreitende Objektivationsprozeß d
Formung des Menschen betrachtet, gipfelt die Entwicklung der griechischen Dichtung in 
Sophokles.” (I, 349) Maar Jaeger poogde ook dit werk als de afspiegeling van de (in dit geval: 
Atheense) geest van zijn tijd te zien, die gekenmerkt werd door een “eenheid van volk en 
staat” als gevolg van de overwinning in de Perzische Oorlogen, die “den Grund zu einer die 
Gegensätze von Adelskultur und Volksleben überbrückenden bodenständigen neuen Bildung 
gelegt [hatte].”
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30 Bijv. HRV. 176-77. 
31 ‘Die griechische Staatsethik im Zeitalter des Plato’, HRV. 87-102. Vgl. alg. over de cultuurkritische en 
politieke connotaties in Jaegers werk de bijdragen van Beat Näf en Donald O. White in: Werner Jaeger 
reconsidered, 125-146 en 267-288; Preuße, Humanismus und Gesellschaft, 145 e.v. 
32 HRV. 110 (1925); vgl. Paideia I, 163, 194-95 (Solon vatte de gedachte van een “inneren Gesetzmäßigkeit des 
sozialen Lebens”); 209-10 (de natuurfilosofen ontdekten “das innere Gesetz der Seele”) 356-57. Het ideaal van 
de harmonie en de maat: I, 204-5 (Solon). 
33 Paideia I, 346 e.v., bijv. blz. 347: “Echte Monumentalität ist immer einfach und selbstverständlich. Ihr 
Geheimnis besteht darin, daß sie alles Unwesentliche und Zufällige abstreift, so daß nichts als deren dem 
gewöhnlichen Auge verhülltes inneres Gesetz in vollkommener Klarheit von ihr ausstrahlt.” 
34 Paideia I, 350-51, cit. blz. 351. Nadrukkelijk stelde Jaeger dat deze klassieke kunst en literatuur niet het 
product was van de geradicaliseerde democratie: ibid. 311. Heel duidelijk wordt hier in de traditie van de 
romantiek de ‘ware kunst’ verbonden met het ideaal van de Volksgemeinschaft. Bovendien is hier sprake van een 
omkering van de hiervoor geschetste duiding van de Republiek van Weimar door het merendeel van de 
academici: de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog had geleid tot een versplintering van cultuur en maatschappij; 
in klassiek Athene had de overwinning geleid tot een eenheid op maatschappelijk en cultureel terrein.  



Tegelijkertijd is er sprake van een ahistorisch element in zijn constructie.35 Door het 
uitgangspunt in het Platonische opvoedingsideaal werden de opvoeding en de vorming van de 
mens gereduceerd tot het specifieke terrein van de staat, het recht en de ethiek. Tegelijkertijd 
zocht Jaeger de desbetreffende normen ook in de oudere literatuur vanaf Homeros en duidde 
die literatuur eenzijdig vanuit dit standpunt. Daarbij ging hij er volkomen anachronistisch 
vanuit dat de Griekse schrijvers vanaf het allereerste begin de maatschappelijke taak hadden 
gehad, door middel van hun literaire werken ideaalbeelden van ‘de mens’ te bieden.36 Het feit 
dat er bijvoorbeeld van Homeros een vormende of opvoedende werking zou zijn uitgegaan, 
wil immers nog geenszins zeggen dat dit ook het bewuste doel van diens poëzie zou zijn 
geweest. 
 
De bildende taak van de Griekse dichters zag Jaeger reeds in het Homerische epos tot 
uitdrukking komen in het aristocratische ideaal van de aretè, de heroïsche dapperheid van de 
krijger en de sporter (I, 26 e.v.). Deze aretè werd door Jaeger tot leidraad van de Griekse 
culturele ontwikkeling gemaakt, en wel in dubbele zin. In de eerste plaats zag hij een directe 
lijn lopen van de Homerische adelsethiek via Pindaros naar de filosofie van Plato en 
Aristoteles, door de “sublimering” van de oorspronkelijk standsgebonden elementen tot 
filosofisch algemene concepten.37 De daarvoor noodzakelijke begrippen kende Homeros 
natuurlijk nog niet – dat geldt overigens ook voor het begrip paideia –, maar als argument 
wees Jaeger op het feit dat Aristoteles, zoals alle Grieken, zijn begrippen ontwikkelde aan de 
hand van figuren uit de Homerische epen (I, 35). Achter deze teleologische constructie lag het 
axioma dat de Griekse ‘geest’ in feite onveranderlijk was. Het hoogtepunt van zijn 
ontwikkeling, namelijk de filosofie van de vierde eeuw, lag zodoende al besloten in zijn 
aanvang bij Homeros en had zich van daaruit organisch en noodzakelijk ontwikkeld: 
 
“Die Entwicklung von der geistigen Form der homerischen Adelsbildung zur Philosophie Platos, die 
über Pindar verläuft, ist durchaus organisch, bodenständig und notwendig. Sie ist nicht ‘Evolution’, in 
dem halb naturwissenschaftlichen Sinn des Wortes, wie die historische Forschung es zu verwenden 
pflegt, sondern Wesensentfaltung der Urform des griechischen Geistes, der in seiner Grundstruktur 
durch alle Phasen seiner Geschichte mit sich selbst identisch bleibt.” (Paideia I, 62) 
 
Jaegers theorie raakte een open zenuw in de wereld van de classici. Hier bestond in ieder 
geval sinds 1918, zoals hiervoor beschreven, grote ontevredenheid met de ‘realistische’ 
invulling van het onderwijs in de klassieke talen en het onderzoek van de 
Altertumswissenschaft. Jaeger wist op basis van deze onvrede tot nieuwe organisatievormen 
binnen de klassieke studiën te komen. Daartoe behoort in de eerste plaats de oprichting in het 
midden van de jaren 1920 van de Gesellschaft für antike Kultur.  Onder auspiciën van deze 
vereniging werd het tijdschrift Die Antike opgericht, waarin de resultaten van het moderne 

                                                 
35 Vgl. hiervoor de befaamde bespreking van het eerste deel van Paideia door Bruno Snell in: Göttingische 
Gelehrte Anzeigen 197 (1935) 329-353, herdrukt in: idem, Gesammelte Schriften (Göttingen 1966) 32-54. 
36 Snell wijst er op dat ‘de Idee mens’ niet Grieks en zeker niet Platonisch was: GS. 35-36; vgl. idem, Die 
Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen (1946; 2e ed. 
Hamburg 1948) 236 (voortaan afgekort als EdG). Uitgangspunt van Jaegers constructie is de opmerking van 
Plato, Pol. 606 E: “Plato erwähnt als eine verbreitete Ansicht seiner Zeit, daß Homer der Erzieher ganz 
Griechenlands gewesen sei. […] Die Auffassung des Dichters als Erzieher seines Volkes – im weitesten und 
tiefsten Sinne des Wortes – ist den Griechen von Anfang an geläufig gewesen und hat stets ihre Bedeutung für 
sie bewahrt. Homer ist nur das großartigste Beispiel dieser allgemeinen Anschauung, sozusagen ihr klassischer 
Fall.” (Paideia I, 63). 
37 Bijv. Paideia I, 34: “Das ethische Denken des Plato und Aristoteles baut sich an vielen Punkten auf der 
althellenischen Adelsethik auf. […] Durch die Sublimierung zur philosophischen Allgemeinheit ist den alten 
Begriffen das ständisch Beschränkte genommen, aber ihre dauernde Wahrheit und unzerstörbare Idealität 
bewährt sich dabei nur um so entschiedener.” Vgl. bijv. ibid. 280 e.v. (Pindaros en Plato). 



onderzoek aan een breed publiek gepresenteerd werden, gevolgd door het specifiek voor 
recensies bedoelde (en nog altijd bestaande) Gnomon. Daarnaast was hij betrokken bij de 
organisatie van de Weimarer Fachtagungen. De bekendste werd de zogenaamde Naumburger 
Tagung van 1930, waar de vraag centraal stond, wat nu eigenlijk de Oudheid haar ‘klassieke’ 
karakter gaf.38 Kenmerkend was het uitgangspunt, zoals dat door Johannes Stroux meteen op 
de eerste bladzijde, in zijn bijdrage over de ideeën over ‘het klassieke’ in de Oudheid, 
omschreven werd:  
 
“Begriff und Wert des Klassischen bestimmt sich für uns durch die eigene Stellungnahme zu dem 
antiken Urgrund unserer geistigen Kultur. Je grundsätzlicher die Überprüfung dieser Stellungnahme 
ist, zu der uns die problematische Kulturlage der Gegenwart und die durch sie gestellte Aufgabe 
verpflichtet, je befreiter von der Tradition, je bewußter in den eigenen Begründungen, um so 
lebensvoller, eigenartiger und fruchtbarer wird diese erneuerte Hingabe an das Klassische, an die 
einmaligen, die objektiven, die absoluten Werte der Antike, für unsere Generation sein.” 
 
Ook Stroux’ bij uitstek historische thema stond in het teken van de zoektocht naar de eeuwige 
waarden van de klassieke vorming teneinde de culturele crisis van de eigen tijd te kunnen 
overwinnen. Deze verbinding van de historisch kenbare Griekse ontwikkeling met een 
bildende functie voor zijn eigen tijd middels het Verstehen, dat wil zeggen door de constructie 
van een “innerlijke verwantschap” tussen de antieke Grieken en de moderne westerse mens, 
lokte echter kritiek uit, ook van Verdenius.  
 
Een levenslange preoccupatie: W.J. Verdenius en Werner Jaeger  
 
Op 31 maart 1940 werd door een twaalftal oud-leden van Pnyx, de Utrechtse vereniging van 
studenten in de klassieke talen, de vereniging Doodeka opgericht. Twee, later driemaal in het 
jaar kwamen zij bij elkaar om te praten over het vak. Tijdens deze bijeenkomsten zou er 
gediscussieerd worden naar aanleiding van een lezing en een literatuurreferaat, te houden door 
leden van de groep. Vanaf de vierde bijeenkomst nam de gezamenlijke lectuur van een 
klassieke tekst de plaats in van het literatuurreferaat; lezingen werden sinds het einde van de 
jaren 1940 niet meer gehouden.39 De twee gehouden literatuurreferaten hadden beide 
betrekking op de eerste band van Werner Jaegers Paideia: op zondag 13 oktober 1940 
refereerde H. Bolkestein over Jaegers hoofdstuk over Solon; op vrijdag 3 januari 1941 A. 
Annema over Jaegers interpretatie van Homeros.40 Het is niet onwaarschijnlijk dat deze 
inhoudelijke invulling (mede) op initiatief van Verdenius tot stand is gekomen, hoewel dat 
niet expliciet in de notulen vermeld wordt. Maar Verdenius was één van de twee 
initiatiefnemers tot de oprichting van Doodeka (de tweede was mevrouw S.J. Suys-Reitsma) 
en hij hield tijdens de oprichtingsbijeenkomst in maart 1940 de eerste lezing – over Jaegers 
Humanistische Reden und Vorträge. De reden was dat deze thematiek “een geschikte 
inleiding vormde voor de in de volgende vergaderingen telkens afzonderlijk te bespreken 
hoofdstukken van Jaeger’s Paideia.”41 

                                                 
38 Werner Jaeger ed., Das Problem des Klassischen und die Antike (Leipzig en Berlijn 1931). 
39 In het Utrechts Archief bevindt zich een aantal bescheiden die betrekking hebben op het 
‘Classicistengezelschap Dodeka te Utrecht’ onder toegangsnummer 1127. De volgende informatie is ontleend 
aan een schrift met notulen van de bijeenkomsten 1940-1957 (inv.nr. 1; verdere verwijzingen: notulen) en een op 
deze notulen gebaseerd uitgetypt ‘gedenkschrift’ van de hand van P.Stoffels, gedateerd maart 1990 (inv.nr. 11). 
40 Samenvattingen: notulen blz. 15-16 en 21-23; van de op de referaten en lezingen aansluitende discussies wordt 
weliswaar melding gemaakt, maar inhoudelijke verslagen ontbreken helaas. 
41 Notulen blz. 7; het verslag van Verdenius’ voordracht is te vinden op blz. 7-13. De graecus Hendrik 
Bolkestein (1916-1970) was jarenlang medewerker van Verdenius in Utrecht en tevens diens rechterhand bij de 
redactie van Mnemosyne (vriendelijke mededeling van prof. S. Radt). 



 
Afgaand op het uitgebreide verslag in de notulen was de voordracht vooral een referaat van 
enkele kerngedachten van Jaeger en leverde Verdenius nauwelijks expliciet kritiek, in 
tegenstelling tot zijn artikel uit 1951, en in tegenstelling ook tot Bolkestein en Annema. 
Evenals in zijn artikel in het Tijdschrift voor Geschiedenis begon Verdenius zijn lezing met 
een overzicht van de geschiedenis van het humanisme. In tegenstelling tot 1951 echter ging 
hij daarbij ook uitgebreid in op het negentiende-eeuwse humanisme zoals hij dat met name bij 
Burckhardt en Nietzsche vond.42 Beiden hadden een sterk bewustzijn van de tegenstelling 
tussen heden en verleden gehad en Jaeger was zich nog sterker van deze tegenstelling bewust 
geweest. Nietzsche zou bovendien de esthetische waardering voor de klassieke Grieken 
vervangen hebben door een ethische en pedagogische, en Jaeger zou verder gegaan zijn op 
deze door Nietzsche gewezen pedagogische weg. Verdenius benadrukte echter één wezenlijk 
onderscheid tussen Jaeger en de vroegere humanisten: “Hij beweert, dat het beeld van de 
Oudheid waarvan hij bij z’n waardering uitgaat ook wetenschappelijk juist is. Spreker [d.w.z. 
Verdenius] formuleerde het aldus: Jaeger wil aantoonen dat het element, op welks vormende 
waarde zijn humanisme gebaseerd is uit zuiver historisch gezichtspunt het meest essentieele 
element van de antieke cultuur is geweest. Hier ligt dan ook het probleem van de synthese 
tusschen wetenschap en opvoeding.”43 In zijn voordracht van 1940 beperkte Verdenius zich 
vervolgens tot een referaat van de intrinsieke waarde die Jaeger de Griekse cultuur toekende 
en die deze omschreef met het begrip paideia. Terecht wees hij erop dat voor Jaeger deze 
waarde primair lag in de onderwerping van het individu aan de gemeenschap die een parallel 
had in het eigentijdse streven “naar ondergeschikt maken van het individu aan het geheel.”44 
 
Tenslotte stond Verdenius lang stil bij Jaegers rechtvaardiging van de vormende waarde van 
de klassiek Griekse cultuur voor zijn eigen tijd. Hij benadrukte in dit verband met recht het 
Platonische karakter van Jaegers Bildungsideaal: “de antieke mensch is de idee-mensch in 
Platonische zin; wij zijn een afschaduwing. Door ons aan dit idee te spiegelen, kan die idee in 
ons verwerkelijkt worden.”45 Om dat mogelijk te maken zou er sprake moeten zijn van een 
zekere verwantschap tussen deze idee-mens en de reële mens. Dit is het enige moment in de 
voordracht waar Verdenius volgens het verslag kritiek leverde op Jaegers ideeën: de aard van 
die verwantschap tussen idee en concrete realisatie “wordt door Jaeger al evenmin als door 
Plato scherp geformuleerd.”46  
 
De betekenis van de Griekse paideia voor de moderne Europese cultuur werd door Jaeger 
gefundeerd op de grote invloed die zij op de ontwikkeling van deze cultuur heeft gehad. Deze 
invloed verklaarde Jaeger uit de absolute en intrinsieke waarde van de antiek Griekse paideia, 
de meest zuivere verwezenlijking van de Bildungsidee. De culturele taak van de filologie lag 
daarom niet in tekstinterpretatie en literatuurgeschiedenis. Deze kernactiviteiten van de 
filologie vormden slechts middelen met behulp waarvan de moderne mens zich kon verdiepen 
in de waarden van de Griekse paideia teneinde zich deze eigen te maken. Het was op deze 
“synthese van wetenschappelijk onderzoek en waarderende beleving” dat Verdenius in zijn 
artikel van 1951 zijn pijlen vooral richtte. Want: “Jaeger’s humanisme berust op beleving. 

                                                 
42 In 1936 had Verdenius in het Bildungshumanisme van Nietzsche en Burckhardt een gevaar gezien voor de 
Altertumswissenschaft: W.J. Verdenius, ‘De wetenschap der Oudheid’, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor 
Wijsbegeerte en Psychologie 30 (1936/37) 92-97, aldaar blz. 92-93 (tijdschrifttitel verder afgekort: ANTWP). 

vgl. Verdenius, ‘Het derde Humanisme’, 233 en 235. 

43 Notulen, blz. 10. 
44 Notulen, blz. 11-12. 
45 Notulen, blz. 12; 
46 Notulen, blz. 12 
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worden.”47  
 
Dat was reeds het uitgangspunt van Verdenius in 1936, toen hij in zijn eerste publicatie h
principe van de autonomie van de wetenschap en het hiermee verbonden ideaal van de 
wetenschappelijke objectiviteit verdedigde.48 Objectiviteit was naar Verdenius’ stellige 
overtuiging ook principieel mogelijk in de geesteswetenschappen. Identificatie van de 
o
omdat zij zou leiden tot een terugprojecteren van moderne opvattingen in het verleden.49  
 
In 1969 kwam Verdenius in een voordracht terug op een fundamenteel element uit het eerste
deel van Jaegers Paideia.50 Jaeger had de Homerische epen geduid vanuit de gedachte
Homeros het klassieke geval was van de Griekse dichter die optrad als leermeester van zijn 
volk. Daarbij had hij volgens Verdenius twee zaken door elkaar gehaald, namelijk de 
didactische invloed van de Homerische epen op de Grieken enerzijds en de door Jaeger hieru
afgeleide anachronistische gedachte dat deze invloed het gevolg was van een didactische 
doelstelling van de dichter. De oorzaak voor deze “fundamentele fout” zag Verdenius in 
axioma van waaruit Jaeger zijn hele constructie had opgebouwd, namelijk de gedachte dat aan
de ontwikkeling van de Griekse geest een onveranderlijk principe ten grondslag lag. De 
inhoudelijke invulling van dit principe met het concept paideia had geleid tot een eenzijdige 
nadruk op het (vermeende) ethische en didactische element in de Griekse literatuur

51a
verwerping van een didactische functie van de beide epen als “eenzijdig” af (4-5). 
 
In het eerste deel van zijn uiteenzetting ging Verdenius uitgebreid in op de invloed van de 
Homerische epen op het denken en leven van de “common people” in de klassieke periode. 
Deze achtte hij groot, groter dan de meeste moderne auteurs. De epen waren naar zijn meni
inderdaad, zoals het adagium luidt, ‘de bijbel van de Grieken’ (5-6). Zij speelden een centra
rol in het onderwijs, niet alleen als basis voor het lees- en schrijfonderwijs, maar ook in de 
karaktervorming, het aanleren van mannelijke, heroïsche deugden (6-7). Vervolgens werd 
deze betekenis steeds onderhouden door het optreden van de zogenaamde rapsoden, die niet 
a
een soort sekte, zoals bijvoorbeeld Jaeger dacht, maar hadden een brede culturele invloed.52  
 
Nadat hij de invloed van de Homerische epen uiteen had gezet, richtte Verdenius zich op de 
vraag naar de eventuele didactische doelstelling van deze werken. Jaeger had deze ste
overschat, maar Verdenius wees er op dat er wel degelijk “didactic remarks” (21) in de tekst 
te vinden waren. Daarbij doelde hij op incidentele opmerkingen en passages, waarin 
informatie over de werkelijkheid gegeven wordt die op geen enkele wijze relevant is voor het 
verhaal. Daarbij gaat het om zeer diverse zaken, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot sociaal
handelen, techniek, de goden of het verleden. Eén voorbeeld moet hier volstaan. In de Ilias (
233-37) wordt Achilles de volgende woorden in de mond gelegd: “[…] Want plechtig leg ik 

 
47 ‘Het derde Humanisme’, 238 e.v., citaten blz. 238 en 240. 
48 Verdenius, ‘De wetenschap der Oudheid’. 
49 Vergelijkbare kritiek op Jaeger had H.Bolkestein: notulen blz. 16. 
50 Homer: the educator of the Greeks (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks deel 33, 5). 
51 Homer, 3-4; W.J. Verdenius, ‘L’Ion de Platon’, Mnemosyne 3e Ser., 11 (1943) 233-262, aldaar blz. 260, n.3: 
“une faute fondamentale”. 
52 Homer, 8 e.v. Ook dit was een thema dat herhaaldelijk terugkeert in Verdenius’ werk, met name in 
besprekingen van Plato’s dialoog Io (‘L’Ion de Platon’, en zijn inleiding bij Plato’s Io [Zwolle 1953] m.n. 5-6) 
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53 De slotregels bi
een biologische verklaring voor het feit dat de houten scepter geen “nieuwe loten zal 
schieten”. Deze informatie was volstrekt overbodig en als onderdeel van een eed ook 
ongeloofwaardig en moest dus wel, zo redeneerde Verdenius, een andere functie hebben, 
namelijk een didactische: “Achilles suddenly turns into a lecturer in botany. But it is Homer 
himself who is lecturing and who takes the opportunity to enlighten his audience on natural 
causes.”54 Hij verwierp opnieuw nadrukkelijk de uitgangspunten van Jaegers theorie van de 
Griekse cultuur als paideia, maar accepteerde tegenover de totale verwerping v

epen. Zijn kritische studie van Jaegers werk kreeg h

De Amersfoorter studieconferenties 
 
Verdenius’ eerste publicatie in 1936 betrof een theoretisch getoonzet commentaar op de 
voordrachten tijdens een studieconferentie over de klassieke Oudheid op de Internationale 
School voor Wijsbegeerte bij Amersfoort. Het was de tweede studieconferentie in een 
die begonnen was in 1935 en die afgebroken werd met de mobilisatie van het Nederlandse 
leger op 1 september 1939, toen de school ten behoeve van het leger gevorderd we
Mansfeld heeft in zijn necrologie van Verdenius het belang van deze studieconferenties voor 
diens intellectuele ontwikkeling onderstreept en daarbij met name gewezen op de 
kennismaking met recente ontwikkelingen in de Duitse klassieke filologie. Maar we kunne
nog een stap verder gaan en de studieconferenties beschouwen als – niet alleen, maar mede 
een reactie op het ‘derde humanisme’ en als een Nederlandse pendant van de door Jaeger 
georganiseerde Naumburger Tagung
z
bijeenkomsten. 
 
Om dat aannemelijk te maken is het noodzakelijk kort in te gaan op de organisatie en de 
achtergronden van deze studieconferenties aan de Internationale School voor Wijs
(ISVW).55 De ISVW biedt ruimte voor de organisatie van cursussen en conferenties op het 
terrein van de filosofie en aanverwante vakgebieden. Klassieke filologie of Oude 
Geschiedenis lijken hiervoor niet de meest voor de hand liggende thema’s, maar in de jaren 

meerdaagse ‘studieconferenties’ op dit terrein georganise
                                                 
53 Vertaling: H.J. de Roy van Zuydewijn (4e ed. Amsterdam 2004). 
54 Homer, 21. In zijn voordracht over Archaïsch Griekse wetenschap keert dit voorbeeld terug (blz. 5), waar het 
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wordt opgevoerd als bewijsplaats voor Verdenius’ stelling dat de Griekse wetenschap niet uit de lucht was 
komen vallen, maar met de oudere gedachtewereld van Homeros verbonden was. 
55 Problematisch daarbij is dat het archief van de School in de Tweede Wereldoorlog grotendeels verlo
gegaan. (Vriendelijke mededeling van Erik Heijerman van de ISVW.) Behalve de aankondigingen en 
besprekingen van de studieconferenties in de Amersfoorter Stemmen, in kranten en in tijdschriften als 
Hermeneus, geven sporadische opmerkingen van betrokkenen inzicht in doelstellingen en verloop van deze
bijeenkomsten. Daarbij gaat het met name om de herinneringen van de directeur van de ISVW in deze periode
Carl Mennicke (oorspr. in 1947 verschenen in het Nederlands; ik heb gebruik gemaakt van d
wetenschappelijke uitgave: Zeitgeschehen im Spiegel persönlichen Schicksals. Ein Lebensbericht [W
1995]). Daarnaast is gebruik gemaakt van brieven aan H.J. Pos in diens nalatenschap in de 
universiteitsbibliotheek van de UvA (hiernaar wordt in het vervolg verwezen als: UBA xxxiii Pos).  
56 De geplande studieconferentie voor de zomer van 1939 ging niet door vanwege de mobilisatie van het 
Nederlandse leger en de vordering van de school. (vgl. de aankondiging van de studieconferentie in Het 
Vaderland, dinsdag 22 aug. 1939, avondblad blz. 1 en het nieuws dat de conferentie niet door zou gaan op 



vele Nederlandse classici bijeen, maar ook buitenlandse (met name Duitse) gasten en 
studenten. Verdenius was één van hen. De centrale figuur in de organisatie was de 
Amsterdamse classicus en taalfilosoof H.J. Pos (1898-1955).57 Pos en de directeur van de 
ISVW, Carl Mennicke, waren bevriend geraakt in de korte periode dat Mennicke in 1934-35 
als privaatdocent aan de universiteit van Amsterdam verbonden was. In hun gesprekken was, 
zoals Mennicke in zijn herinneringen vertelt, het plan ontstaan voor de studieconferenties over 
de klassieke Oudheid.58  
 
Een belangrijk en als uitermate succesvol ervaren aspect van de studieconferenties over de 
klassieke Oudheid aan de ISVW was het “ongedwongen samenzijn” van professionele 
classici, studenten en oud-studenten.59 In dat opzicht sloten zij aan bij de Mnemosyne-dagen 
die in het voorafgaande jaar van start waren gegaan.60 De organisatie van dit soort 
bijeenkomsten paste in het in deze periode breed gedragen streven naar gemeenschap, niet 
alleen van de ‘volksgemeenschap’, maar met name ook van de gemeenschap in eigen kring – 
de academische gemeenschap of, in dit geval, de gemeenschap van de classici.61 Dit streven 
naar gemeenschap kwam bovendien nadrukkelijk tot uitdrukking in een aantal bijdragen aan 
de studieconferentie. 
 
Volgens Mennicke was het doel van de bijeenkomsten “die Bedeutung des klassischen 
Altertums für unsere gegenwärtige Kulturphilosophie zu beleuchten.”62 De eerste bijeenkomst 
in 1935 stond in het teken van ‘de rol van de klassieke Oudheid en de situatie van de klassieke 
opleiding in de tegenwoordige tijd’ – zo luidde de onderwerpsomschrijving in de 
aankondiging van de studieconferentie in de Amersfoortse Stemmen, het blad van de stichting 
die de ISVW beheert.63 Als ‘commissie van leiding’ worden hier Pos, Mennicke en de Leidse 
latinist Frederik Muller Jzn. genoemd. De thematiek sloot nauw aan bij de discussie die in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw vooral in Duitsland werd gevoerd over de zin en de 
vorm van de humanistische Bildung. Pos wees er in zijn openingsrede op “dat de klassieken 
hun vanzelfsprekende rechten verloren hadden.” Want: “Het utilisme, de op vooruitgang 
gerichte denkwijze staat vijandig tegen de klassieke studie.”64 Daarnaast wees hij op de 
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 H.J. Pos van resp. 3 juni en 20 juli 1940, UBA xxxiii Pos, map ISVW. 
5. Biografie van een filosoof en humanist (Hilversum 1994) gaat niet nader in 
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n Sprache (Göttingen 1978) dat Pos vooral geïnteresseerd was in de vraag, 

s mij de 

. Een beschouwing naar aanleiding van de studieconferentie 

woensdag 30 aug. 1939, ochtendblad blz. 2.) In juli en augustus 1940 konden nog enkele ‘zomerleergangen’ 
plaatsvinden (E. van Everdingen, Zestig jaar Internationale School voor Wijsbegeerte 1915-1975 [Assen
Amsterdam 1976] 33). In juni werd daarom nog een studieconferentie ‘klassieke Oudheid’ gepland, waarv
ook programma’s zijn rondgestuurd, maar deze heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden: vgl. brieven van 
Mennicke en Van Klaveren aan
57 Peter Derkx, H.J. Pos, 1898-195
op deze studieconferenties. 
58 Mennicke, Zeitgeschehen, 204. 
59 Vgl. het verslag van de eerste bijeenkomst van Mennicke, Zeitgeschehen, 204, en A. Rutgers van der Loeff in 
Hermeneus 8 (1936) 12; vgl. brief Bruno Snell aan Pos, 17 nov. 1935 (UBA: xxxiii Pos, map Snell). 
60 Vgl. het verslag van de eerste Mnemosyne-dag in Het Vaderland van dinsdag 6 nov. 1934, avondblad, blz. 2. 
61 Vgl. hiervoor m.n. Klaas van Berkel, Academische illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, 
bezetting en herstel, 1930-1950 (Amsterdam 2005) 99 en pass. Voor een vergelijkbare tendens bij de filosofen: 
Arthur Weststeijn, ‘Op zoek naar synthese. Filosofisch engagement in de jaren dertig’, in: Madelon de Keizer en
Sophie Tates red., Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940 (Zutphen 2004) 357-375. 
62 Mennicke, Zeitgeschehen, 204; Snell schreef in het voorwoord van zijn bundel Der Weg zum Denken und zu
Wahrheit. Studien zur frühgriechische
“was die verschiedenen Nationen beisteuerten, um Probleme auf der Grenze von Philosophie und Geschichte 
(zumal Sprachgeschichte) zu lösen.” 
63 Amersfoortse Stemmen (1935/3). Mijn dank gaat hier uit naar Erik Heijerman, die zo vriendelijk wa
aankondigingen van deze studieconferenties te doen toekomen.  
64 Citaten ontleend aan het verslag door Knorringa in Hermeneus 8 (1936) 12-15, aldaar blz. 12; vgl. 
T.Goedewaagen, ‘De Oudheid en haar voortbestaan



problematiek van de klassieke filologie als Altertumswissenschaft: enerzijds dreigde hie
gevaar van het relativisme, maar anderzijds was er het positieve aspect dat de Oudheid 
“tegenwoordig als deel der historische cultuur in samenhang met de andere [eigene?] cultuu
wordt begrepen.”
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65 Mennicke sprak vervolgens over ‘de klassieke oudheid in de nieuwere 
geestesgeschiedenis van het Westen’, Pos over ‘de betekenis van de studie der oude ta
de vorming van de geest’, Bruno Snell over ‘de situatie van de klassieke opleiding in 
Duitsland’ en Frederik Muller over ‘de situatie van de klassieke opleiding in Nederland.’66

andere sprekers namen centrale thema’s van de antieke cultuurgeschiedenis onder de loep 
(Bierens de Haan over de Griekse tragedie, Helmut Kuhn over Sokrates en de pre-
E
 
Pos had in zijn inleiding – voor zover dat uit de verslagen af te leiden is – aangeknoopt bij de
discussie in Duitsland. Dat deed hij ook in zijn bijdrage over ‘de betekenis van de studie de
oude talen voor de vorming van de geest’. Zijn uitgangspunt was, dat de confrontatie met 
vreemde talen tot een erkenning van de pluriformiteit van talen en culturen zou moeten leiden. 
De actuele vraag of dit niet tot een (alom gevreesd) relativisme zou leiden, beantwoordde Pos
met de stelling dat juist deze relativering tot grotere “objectiviteit” (namelijk in de vorm van 
kennis van de ander) en daarmee tot een grotere zelfkennis zou leiden. De centrale rol van de 
klassieke talen in dit onderwijsdoel verdedigde Pos met de onder anderen ook bij Jaeger terug 
te vinden stelling dat deze talen “een grotere objectieve kracht” (blz. 108) zouden hebben dan 
de moderne, een karakteristiek die hij typisch voor de Mediterrane wereld achtte. Vervolgen
wees hij er op dat de Germaanse wereld sterk afhankelijk was geweest en gebleven van de 
klassieke culturele traditie. Met name de Nederlandse “geest” zou sterke impulsen van de 
klassieke cultuur ontvangen hebben via de Romaanse wereld. Daarmee gaf Pos de k
traditie een belangrijke rol in de zoektocht van de jaren 1930 naar een definitie van 
“Nederland’s geestesmerk”. En zo sloot hij zijn betoog af met de constatering: “Onze 
Nederlandse geestesbeschaving weet wa
k
 
De bijdrage van Frederik Muller Jzn. stond geheel in het teken van de Duitse discussie, 
hetgeen alleen al blijkt uit het veelvuldige gebruik van Duitse begrippen die een belangrijke 
rol speelden in die discussie. Nauw aansluitend bij de Duitse discussie wees hij er op dat de 
tot voor kort toonaangevende Duitse wetenschappelijke benadering van de ‘Antike’ – zoal
hij de Oudheid consequent aanduidde – “historisme en relativisme” veroorzaakt had. Als 
reactie hierop was er sinds kort sprake van een nieuwe “honger naar synthese, de dorst naar 

                                                                                                                                                   

Psychologie 29 (1935/36) 25-35, aldaar blz. 25. 
over ‘De rol der klassieke oudheid’ in de ISVW’, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en 

65 Goedewaagen, ‘De Oudheid en haar voortbestaan’, 25. 
66 De voordracht van Mennicke is bij mijn weten niet gepubliceerd. H.J. Pos, De betekenis van de studie der 
oude talen voor de vorming van de geest (Amsterdam 1935), herdrukt in: Keur uit de verspreide geschriften van 
dr. H.J. Pos, J.Aler en K.Kuypers eds. (Arnhem, Assen 1957) I, 88-110; F.Muller Jzn., ‘Situatie van de klassieke 
opleiding in Nederland, 1935’, Stemmen des Tijds 25 (1936) 270-283 en 371-389. Snell heeft zijn bijdrage pas in 
1978 gepubliceerd in zijn bundel Der Weg zum Denken und zur Wahrheit. Studien zur frühgriechischen Sprache 
(Göttingen 1978), 105-121, onder de titel ‘Klassische Philologie im Deutschland der zwanziger Jahre’. Snell 
schrijft in zijn voorwoord dat het gaat om een voordracht “den ich 1932 in Amersfoort gehalten habe, und zwar 
auf Wunsch meines Freundes H.J. Pos…” De datering klopt niet. Zij is echter overgenomen door Joachim 
Latacz, ‘Reflexionen klassischer Philologen auf die Altertumswissenschaft der Jahre 1900-1930’, in: Hellmut 
Flashar ed., Altertumswissenschaft in den zwanziger Jahren. Neue Fragen und Impulse (Stuttgart 1995) 41-64. 
Latacz betrekt in zijn duiding van Snells voordracht (blz. 44-48) nadrukkelijk deze datering in een vergelijking 
met de bespreking van het eerste deel van Paideia (1935) en komt daardoor tot een betwistbare duiding. Snells 
opmerkelijk positieve vermelding van Jaegers werk (blz. 119-20) contrasteert met zijn eerder geschreven (maar 
iets later verschenen) bespreking. 



absolute waarden” (blz. 278). Zodoende stelde hij in navolging van de Naumburger Tagung 
nadrukkelijk de vraag: “wat is klassiek? Wat is de kern van die algemene, eeuwen 
overbruggende geestelijke waarden, die gemeengoed blijken te zijn en te blijven van onze 
West-Europese (en Amerikaanse) kultuur?”67 Deze vraag was in zijn ogen dringend, omdat 
hij de klassieke opleiding een belangrijke rol wilde toebedelen in de strijd tegen de 
cultuurcrisis van zijn tijd. Het antwoord zocht Muller vooral in de verbinding van de filologie
met de nationale gemeenschap, in het streven naar een nieuwe ‘gemeenschapskunst’. Evenal
vele andere intellectuelen – met name, maar niet alleen in Duitsland – verklaarde hij de 
cultuurcrisis van zijn tijd uit “de overwoekering door het individu met zijn tekorten [
koste van de noodlijdende gemeenschap” (blz. 383). In de antieke wereld zou het probleem 
van de relatie tussen individu en gemeenschap “in voorbeeldige, bondige vorm” tot een 
oplossing gebracht zijn (blz. 388). Vandaar “dat bij de geboorte van een nieuwe 
gemeenschap, bij het opbouwen van een nieuwe collectiviteit de oude cultuur geroepen 
zijn een factor van leidende betekenis te worden.” (blz. 388) Een werkelijke onderbouwin
van deze stelling bood Muller overigens nergens in zijn nogal warrige betoog, waarin hij 
trouwens de filologie van de toekomst tegelijkertijd ook 
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roject zag. Wel is duidelijk dat hij voor de Nederlandse classici een belangrijke rol zag 
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deelnemers werd Paideia nadrukkelijk gerecipieerd: Kuhn schreef een recensie van het eerste 

p
weggelegd, wanneer dezen het traditionele tekstkritische paradigma zouden verlaten ten 
gunste van een meer “archeologisch” gerichte filologie. 
 
De band van de Amersfoorter studieconferenties met de Duitse discussie blijkt echter niet 
alleen uit deze en andere bijdragen, maar ook uit een ongedateerde eerste opzet van de eerste 
bijeenkomst in de nalatenschap van Pos. Op de tweede dag zou ‘de mogelijkheid om een volk
door een klassieke cultuur te beïnvloeden’ gethematiseerd moeten worden, een thema dat doo
Johan Huizinga historisch en door Eduard Spranger pedagogisch belicht zou moeten worden. 
Bovendien zou de filosoof Ernst Cassirer, met wie Pos bevriend was, op de slotdag over ‘het
ideaal der Bildung’ spreken.68 Wie ook was uitgenodigd, zij het niet als spreker, was Werner 
Jaeger. Dat blijkt uit een brief van Snell aan Pos, waarin Snell zijn zeer kritische recensie van 
de eerste band van Paideia aankondigde en zijn angst uitsprak, dat dit tot een onaangename 
aanvaring met Jaeger en zodoende tot sfeerbederf zou kunnen leiden.69 Ook door andere

                                                 
67 Muller, ‘Situatie’, 279; op blz. 371-72 ging hij expliciet in op de vraagstelling van de Naumburger Tagung; 
vgl. ook zijn kritische bespreking van Jaegers ‘3e humanisme’, ibid. 381-82. 
68 Deze ongedateerde opzet hoort waarschijnlijk bij een brief aan Pos van 14 maart 1935, waarin een dergelijk
schema, “zoals het indertijd samengesteld was”, als bijlage wordt vermeld (UBA xxxiii Pos, map ISVW. De 
handtekening is onleesbaar; zij is in ieder geval niet van Mennicke. Van Everdingen, Zestig jaar, 182 verm
in zijn lijst met administrateurs[-trices] voor de periode 1933-1940 slechts een vraagteken). In de brief wordt 
gemeld dat Spranger verhinderd

 

eldt 

 was en voorgesteld hem te vervangen door Mennicke. Of Huizinga inderdaad 

ir 

benaderd is, en wat in dat geval zijn reactie is geweest, is onzeker; in de gepubliceerde Briefwisseling III 
(Utrecht, Antwerpen 1990) en in de nalatenschap van Huizinga in de Universiteitsbibliotheek van Leiden  is 
hiervan niets terug te vinden.  
69 Brief Snell aan Pos, 14 jan. 1935 (UBA: xxxiii Pos, map Snell): “im Laufe des Sommers erscheint von m
eine lange, sehr ablehnende Kritik von Jaegers ‘Paideia’, und soweit ich Jaeger kenne, wird er sehr ungnädig 
über diese Kritik sein; ich könnte mir also denken, dass es den Frieden der Diskussion stören würde, wenn ich 
dort, ohne dass Jaeger das vorher ahnt, auch auftauche. Für Sie alle ist es natürlich wichtig, Jaeger nicht in 
verschnupfter und gereizter Stimmung zu erleben, und ich selber möchte unter keinen Umständen den Frieden 
der Kurse stören. Es wird also das Beste sein, dass Sie mir, so bald Sie bestimmt wissen, ob Jaeger kommt, dies 

age, ob er 

 

mitteilen, und dass ich mich dann an Jaeger wende, ihm meine Besprechung mitteile und ihn direkt fr
daraufhin eine sachliche Diskussion für möglich hielte.” Op een briefkaart van 19 juni (ibid.) deelde Snell Pos 
mee dat Jaeger nog niet wist of hij zou komen. Aanwijzingen dat hij aanwezig zou zijn geweest heb ik niet. 



deel in de Kantstudien; en Helmuth Plessner, die zelf tijdens de tweede studieconferentie in 
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1936 optrad, noemde Snells bespreking, die deze hem had toegestuurd, “vorzüglich”.70 
 
Het is niet mogelijk hier alle bijdragen op de Amersfoorter studieconferenties te bespreken
Maar in het kader van het hier behandelde thema is het nuttig in te gaan op de voordracht van 
B.A. van Groningen tijdens de derde editie, omdat hierin verschillende hiervoor re
sprake gekomen thema’s bij elkaar komen – overigens zonder nadrukkelijke verwijzing na
Werner Jaeger of het ‘derde humanisme’. Van Groningen sprak over ‘vrijheid en 
gebondenheid in den Griekschen literairen vorm’.71 Uitgangspunt van zijn betoog was de 
gedachte dat de binding van de individuele poëtische vrijheid door de normen van het literai
genre een binding aan de normen van de gemeenschap impliceerde. Deze binding betekende
echter niet een wezenlijke inperking van de individuele vrijheid. Typerend voor de Griekse 
klassieke literatuur van de vijfde en vierde eeuw v.Chr. was juist “uiterste vrijheid in – niet 
ondanks – een door de groep gesanctioneerden en geijkten vorm; eigenheid van stijl bij 
ondanks – onderwerping aan strakke conventie.”72 Daarmee liep deze literatuur enerzijds h
risico te verstarren, hetgeen in latere eeuwen ook gebeurde, en anderzijds het gevaar te 
vervallen in “vormloosheid”, waarbij de normen van de literaire genres overboord zouden 
worden gegooid ten gunste van een vermeende ongedwongen- en oprechtheid. Dit laatste 
gevaar – en dat was de actuele boodschap die Van Groningen aan het eind van zijn betoo
lanceerde – bedreigde met name de moderne Nederlandse literatuur.73 En hier zag hij een 
“taak” weggelegd voor de classici: “de boodschap dier oude literatuur uit te dragen”, te 
beginnen in de eigen vertalingen van antieke teksten, bijvoorbeeld door de personages van 
tragedies elkaar niet te laten tutoyeren. Want: “Stijlzuiverheid is ten slotte in den grond 
weinig anders dan eerbied tegenover de anderen, is misschien zelfs niet geheel verwij
liefde voor den naaste.” Het is, vergeleken met de pretenties van Ja
ta
literatuur, om de bijdrage van de classicus aan de ‘gemeenschap’. 
 
Opmerkelijk is het principiële standpunt dat Verdenius, op dat moment nog student, innam in 
zijn beschouwing naar aanleiding van de tweede Amersfoorter studieconferentie. Hi
benadrukte hierin het belang van “de autonomie der wetenschappen”. Deze achtte hij bedreigd 
door met name de zogenaamde Bildungsgedanke, dat wil zeggen door pogingen de 
wetenschap te onderwerpen aan actuele levensvragen.74 Nietzsche en Burckhardt ware
voorgegaan. In zijn eigen tijd zag Verdenius deze dreiging vooral in de vermenging van 

                                                 
70 In een brief aan Pos: UBA xxxiii Pos, map Plessner. Plessner stelde in zijn eigen voordracht op de 
studieconferentie van 1936 de thematiek van de Naumburger Tagung expliciet aan de orde: ‘Das Problem der 
Klassizität für unsere Zeit’, ANTWP 30 (1936/37) 152-162. Vgl. over Plessners voordracht: Carola Dietze, 
Nachgeholtes Leben. Helmuth Plessner 1892-1985 (Göttingen 2006) 166-67.  Mullers streven was gericht op “de 
ware paideia”, zoals hij aan het slot van zijn bijdrage stelde: ‘Situatie’, 389. 
71 B.A. van Groningen, ‘Vrijheid en gebondenheid in den Griekschen literairen vorm’, Mededeelingen der 
Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (Nieuwe Reeks 1, afd. letterkunde; Amsterdam 1938) 
531-551. Vgl. de aankondiging in de Amersfoortse Stemmen (mei 1938) 7. 
72 Ibid. 549. Van Groningen gebruikt voor de ‘groep’ in de regel, en met nadruk (vgl. bijv. blz. 535) het begrip 
‘gemeenschap’. 
73 Ibid. 550-51. 
74 In hoeverre hier van een invloed van Julius Kraft of Tobie Goedewaagen gesproken kan worden, vermag ik 
niet te beoordelen, maar lijkt me in het geval van Goedewaagen niet waarschijnlijk. Vgl. voor Verdenius’ 
contacten met deze filosofen: Mansfeld in Levensberichten, 70. Goedewaagen stond in deze periode reeds sterk 
onder Hegeliaanse invloed, zoals ook blijkt uit zijn bijdrage ‘De Oudheid en haar voortbestaan’ in ANTWP 29 
(1935/36), en vanaf 1937 kwam hij ook in nationaal-socialistisch vaarwater terecht (Benien van Berkel, ‘Tobie 
Goedewaagen. Een leven als Faust’, Vierde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie [1993] 9-
36). 



wetenschap en politiek, waarbij hij met name ook naar Jaegers Paideia verwees. Een 
dergelijke vermenging moest wel leiden “tot de noodlottige verwarring van Erkenn
Bekenntnis…” (blz. 93) Het doel van de wetenschap die zich met de klassieke Oudheid 
bezighield moest zijn, het eigene van de antieke geschiedenis in zijn ontwikkeling te duiden, 
zonder daarbij in een positivistische verzamelwoede of een classicistische idealisering te 
blijven steken. Dat kon door het vaststellen van algemene tendenties (als voorbeeld wee
Verdenius hier op Jaegers these in Paideia dat de Griekse cultuurgeschiedenis een 
ontwikkeling te zien gaf van een aristocratie van het bloed naar een aristocratie van de gee
die via Pindaros en Aeschylos naar Plato liep), door een antiek verschijnsel (bijv. een litera
werk) te bezien tegen zijn achtergrond (bijv. de contemporaine beeldende kunst) en door de 
vergelijking van verschillende culturen met elkaar (m.n. 95-96). De vraag of er bij een 
dergelijke specifiek historische invalshoek nog wel sprake kon zijn van een “klassieke 
vorming” beantwoordde V
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distantie. Daarbij verwees hij naar de bijdrage van Pos a
d
een noodzakelijkheid, omdat op deze wijze een relativering van het eigen cultuurbeeld tot 
stand kan komen.” (97)  
 
Bruno Snell en ‘de ontdekking van de geest’ 
 
Verdenius’ mening met betrekking tot de waarde van de klassieke vorming is nauw verwan
aan de opvattingen van Bruno Snell. Om dat duidelijk te maken is het zinvol kort in te gaan 
op Snells voordracht in Amersfoort over de klassieke filologie in Duitsland.75 Uitgangspunt 
van zijn betoog vormde de ook hier vooral weer met de naam van Wilamowitz verbon
‘positivistische’ verzamelwoede van (vooral) de Duitse classici. Snell benadrukte weliswaar 
het belang van deze traditie voor de wetenschappelijke bestudering van de antieke w
maar wees er op dat de uiteindelijke doelstelling van de filologie lag in de interpretat
antieke werken. In Duitsland, dat in tegenstelling tot de Romaanse landen geen direct
met het antieke verleden zou hebben, ontwikkelde zich vanaf de achttiende eeuw een 
belangstelling voor de oude Grieken en, omdat hier geen sprake was van een ononderbrok
traditie, een specifieke historische interesse. Deze uitte zich in de methodologische 
uitgangspunten, zoals deze weer met name door Wilamowitz uitgedragen waren: de 
onvolkomenheden, de tegenstellingen, de rafelranden in de antieke teksten boden de 
onderzoeker de mogelijkheid het ontstaan van een werk te reconstrueren, zoals met name
de discussie over de verschillende stadia in de ontwikkeling van de Homerisc
uitdrukking kwam. In plaats van een classicistische zin voor het volmaakte, ontwikkelde zich 
hier een historische zin middels het onvolmaakte (112). De sinds de Eerste Wereldoorlog op 
gang gekomen nieuwe richting in de Duitse filologie w
c
verder gegaan in de historisering ervan. De geconstateerde oneffenheden en 
onvolkomenheden in een kunstwerk werden niet langer als historisch ontstane en al
weg te interpreteren ergernissen opgevat, maar geïnterpreteerd als noodzakelijke elemente
van een vreemde, want historische literaire techniek.  

                                                 
75 Vgl. over Snell v.a.: Gerhard Lohse, ‘Geistesgeschichte und Politik. Bruno Snell als Mittler zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft’, Antike und Abendland 43 (1997) 1-20; Walter Burkert, ‚Mikroskopie der 
Geistesgeschichte. Bruno Snells Entdeckung des Geistes im kritischen Rückblick’, Philologus 148 (2004) 168-
182. 



Als voorbeeld van deze nieuwe richting wees Snell op Werner Jaegers Aristotelesstudie van 
1923, die hij in aanpak en opzet vergeleek met Wilamowitz’ biografie van Plato.76 
Wilamowitz was het vooral gegaan om de reconstructie van Plato’s levensloop en van de 
maatschappelijke, politieke en culturele context waarin zijn werk was ontstaan. Het 
historiseren was hier vooral het contextualiseren van Plato’s filosofie, niet de historisering van
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 vergelijking met bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Frankrijk, slecht gesteld. Maar een aantal 
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Aristoteles’ filosofie. Jaeger slaagde er in te laten zien hoe de filosoof zich ontwikkeld had 
van Platonisch denker tot empiricus. Het ging hem daarbij niet om de vaststelling van een
harde onveranderlijke ‘kern’ van de Aristotelische filosofie, maar om de ontwikkeling zelf.78

 
De historiciteit van intellectuele werken was, zo stelde Snell, sinds de Eerste Wereldoorlo
vooral door de analyse van de literaire en filosofische taal tot uitdrukking gebracht (114-
115).79 Teruggrijpend op Wilhelm von Humboldts concept van de innere Sprachform, we
nu de gedachte leidend, dat het denken aan de taal gebonden was en dat daarom de 
verscheidenheid van de menselijke taalvormen ook een verscheidenheid van het denken 
impliceerde. Het gevolg van dit inzicht was een radicale vervreemding van de klassieke 
literatuur door de bestudering van het oude Grieks. De taak van de filologie was nu deze 
afstand begripsmatig te overbruggen en wel door zo exact mogelijk te beschrijven wat van d
vanzelfsprekendheden in de eigen taal niet in de Griekse begrippen en denkbeelden aanwez
was.80 Doel hiervan was het overwinnen van die door de taalafstand veroorzaakte vreemd
in die zin, dat de antieke teksten beter begrijpbaar zouden worden als zijnde de representaties 
van een specifieke historische ‘geest’. En deze geest zou niet vastgelegd mogen worden op 
één onveranderlijke kern, op één basisprincipe van waaruit alle producten van die ge
duiden zouden zijn, maar zou zelf in zijn ontwikkeling bestudeerd en beschreven moeten 
worden.81 Door de negatieve omschrijving van wezenlijke Griekse begrippen vanuit de eigen 
taal en het schetsen van een Griekse ‘geestesgeschiedenis’ aan de hand van de ontwikkeling 
van Griekse begrippen zouden de klassieke teksten juist in hun vreemdheid, in hun 
historiciteit voor een breder publiek toegankelijk gemaakt moeten worden. Dit was in Snell
optiek een belangrijke taak van de klassieke filologie (119-20). In Duitsland was het daarmee
in
nieuwere werken vormde een positieve uitzondering, waaronder Snell met name ook Jae
Paideia noemde, waarvan op dat moment alleen nog het eerste deel was gepublic
deel dat Snell zelf zojuist in de Göttingische Gelehrte Anzeigen vernietigend besproken had. 

                                                 
76 Blz. 113-14.  Werner Jaeger, Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung (1923); Ulrich 
von Wilamowitz-Moellendorff, Platon (2 delen; Berlijn 1919). 
77 Vgl. Verdenius in zijn bijdrage in J.H. Waszink e.a. eds. Het oudste christendom en de antieke cultuur 
(Haarlem 1951) I, 221: “meer biografisch dan filosofisch”. Vgl. de brief van Wilamowitz aan Werner Jaeger, 31 
juli 1917: “Sie wissen also, dass ich Platon den Menschen suche, nicht den Philosophen…” (Calder, ‘The 
correspondence of U. von Wilamowitz-Moellendorff with W.Jaeger’, 318). 
78 Vgl. ook de bijdrage van Eckart Schütrumpf in: Werner Jaeger reconsidered, blz. 209-225. Schütrumpf wijst 
er overigens op (blz. 219 e.v.) dat veel aanzetten en detailresultaten reeds bij voorgangers, waaronder 
Wilamowitz, te vinden zijn, maar dat het Jaegers verdienste is geweest deze samengebracht en systematisch 
uitgewerkt te hebben. 
79 Zo ook Jaeger in de inleiding van zijn Scripta Minora, blz. xv: “Bedeutungsgeschichtliche Studien sind seit 
jenen Tagen nicht selten der Gegenstand der deutschen Doktordissertationen geworden… Das Verhältnis zur 
Sprache hat sich vertieft. Ihr Studium ist zum Organ der Geistesgeschichte geworden.” 
80 Vgl. zijn bespreking van Jaegers Paideia (GS. 34): “Die Fremdheit des Griechischen kann nur dadurch 
überwunden werden, daß man in allem Ernst von unserer Sprache aus die Unterschiede zwischen dem Alten und 
dem Neuen festlegt…” Vgl. bijv. ook EdG. 10. 
81 Dit is ook de kern van zijn kritiek op Jaegers Paideia; vgl. m.n. GS. 48-49. Snells kritiek op Jaeger viel 
ongetwijfeld ook daarom zo scherp uit, omdat zij beiden in feite vanuit dezelfde methodologische 
uitgangspositie vertrokken waren (vgl. boven n. 89). 



 
Hoe dit ook zij: met deze opdracht kan Snells opvatting van de functie van de klassieke 
filologie opgevat worden als een antwoord op de crisis van het historisme in de 
Altertumswissenschaft. De antieke teksten dienden teruggegeven te worden aan het ‘leven’: 
enerzijds aan de zich historisch ontwikkelende ‘geest’, en daarmee het leven, waaruit 
voortgekomen waren, anderzijds aan de moderne mens en het moderne leven met behulp van
toegankelijk geschreven interpretaties van de producten van die geest. Zelf koos Snell voor
het essay als vorm om zijn onderzoek te presenteren. Zijn wellicht belangrijkste werk is zijn 
bundeling van essays (oorspronkelijk vaak voordrachten) onder de titel: Die Entdeckung des
Geistes. Deze verscheen voor het eerst in 1946 en beleefde daarna nog vijf edities, waara
steeds nieuwe essays toegevoegd (en er soms ook weer uit geschrapt) werden. Snells 
basisthese was dat de Homerische mens het moderne concept van de ‘ziel’ en de ‘gee
niet kende. De begrippen bij Homeros die wij als ‘ziel’ zouden vertalen – psychè, thymós, 
nóos – duidden verschijnselen aan, die naar analogie van de organen als concreet-ruimtelijk
het lichaam aanwezig gedacht werden (22 e.v.). Het voor de ontwikkeling van het moder
begrip ‘ziel’ noodzakelijke onderscheid van stoffelijk lichaam (sóma) en oneindige ziel 
(psyche) werd in de archaïsche poëzie “ontdekt” (31 e.v.). Snell sprak van ‘ontdekken’, omda
de Homerische mens handelingen of emoties, die wij met het begrip ‘ziel’ of ‘geest’ 
verbinden, wel kende, maar deze zag en beschreef als ingevingen van (goddelijke) machten
van buiten. Het was in de poëzie van Archilochos, Sappho en Anakreon dat voor het eerst 
persoonlijke zielenroe
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rselen tot uitdrukking werden gebracht, namelijk als reactie op de 
isselingen van het door de goden gegeven lot (70 e.v.). Maar terwijl dit in deze poëzie nog 
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w
tot berusting leidde – het lot kon immers keren – werd de mens in de Attische tragedie voor
het eerst gepresenteerd als degene die zelf verantwoordelijk was voor zijn beslissingen en
handelen (113 e.v.). Hier bezon de mens zich op zichzelf en ontstond zodoende een nieu
mensbeeld. En van daaruit liep volgens Snell een directe lijn naar de moraalfilosofie van de
sofisten en Sokrates. 
 
In deze laatste ontwikkeling, van de tragedie naar de ‘wetenschappelijke’ ethiek, zag Sne
“een wet van de Griekse geestesgeschiedenis” vervuld worden (143). Want de algemene 
tendens in die geestesgeschiedenis was volgens hem de ontwikkeling van het logische, 
wetenschappelijke denken. En daarmee was meteen een belangrijke band met de eigen tijd 
gelegd. Want het mensbeeld van de tragedie en het logisch denken waren twee 
verworvenheden die de moderne mens aan de oude Grieken te danken had. Daarmee
terug bij een basisgedachte achter het ‘realisme’ dat ten grondslag lag aan het werk
Wilamowitz, namelijk de taak van de classici d
le
invalshoek, waarop Snell – evenals bijvoorbeeld Jaeger – voortborduurde. Alleen ging h
niet om de uiterlijke geschiedenis, de ‘biografie’ van bijvoorbeeld de wetenschap, maar o
innere Form, dat wil zeggen de ontwikkeling van de wetenschappelijke ‘geest’, de 
wetenschappelijke denkvorm in zijn genese, zoals deze in de ontwikkeling van de 
wetenschappelijke taal tot uitdrukking kwam.  
 
De band tussen de oude Grieken en de moderne mens bracht Snell tot uitdrukking in de 
ondertitel van zijn bundel: h

Europeanen – en dat in expliciet contrast met ‘de’ Oriënt – vormt een wezenlijk onderdeel v
de moderne Europese cultuurgeschiedenis.82 Snell heeft deze band bovendien nodig om 
                                                 
82 Burkert, ‚Mikroskopie’, 173 e.v.; algemeen over het ‘oriëntalisme’ in de Altertumswissenschaft:  Stefan
Hauser, ‘Orientalismus’, Der Neue Pauly, XV/1 (Stuttgart 2001) kol. 1233-1243. 
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begrijpbaar zou kunnen zijn; want uiteindelijk “handelt es sich da doch um unsere eigene 
geistige Vergangenheit.”83  
 
De oude Grieken waren dankzij het stelsel van door hen “ontdekte” normen en waarden de 
grondleggers van de moderne Europese beschaving. Van hen stamde het geloof “daß es 
Wahrheit, Schönheit und Recht gibt, auch wenn sie nur getrübt in unsere Welt scheinen…
(EdG. 247-48) Zodoende poogde hij het grote probleem te neutraliseren van de histori
ook van de verdergaande historisering van de taal zoals hij haar bedreef, namelijk het gevaar 
dat deze zou leiden tot een relativering van normen en waarden.84 In de inleiding van de 
Entdeckung des Geistes ging hij kort doch nadrukkelijk op deze problematiek in. Het 
genoemde geloof in absolute, zij het nooit absoluut verwerkelijkte normen, wortelde volgens 
Snell in de structuur van de menselijke geest. Deze kon geen oneindige hoeveelheid nieuwe 
gezichtspunten en vormen voortbrengen, zodat “bestimmte geistige Urphänomene in imm
abgewandelter Form sich dem Bewußtsein aufdrängen und dem Wissen um sich selbst jewe
sein Gepräge geben.”85 Deze beperktheid van het geestelijke vermogen van de mens had haar 
pendant in de beperktheid van de menselijke taalvormen, waarin dit vermogen alleen tot 
uitdrukking kon worden gebracht. Vandaar ook Snells grote interesse voor het verschijnsel
taal, die hij tot uitdrukking bracht in zijn boekje over der Aufbau der Sprache van 1952. Deze
interesse deelde hij met Henk Pos, die zich in de ja
v
bezig hield. In deze gezamenlijke interesse ligt o
k
 
Verdenius en de Homerische wereld  
 
Een eerste fraai voorbeeld van Verdenius’ filologische methodologie, voor zover deze 
aansluit bij het programma zoals Bruno Snell dat formuleerde, is zijn artikel ‘ΑΙΔΩΣ bei 
Homer’ uit 1944.87 Het begrip aidós speelde een centrale rol in het sociale denken van de 
Homerische maatschappij. Hiermee werd één van de krachten aangeduid die deze wer
geordende bestaan schonk. Als basisbetekenis geeft Verdenius Scheu (schuwheid of vrees) en 
niet, zoals in de literatuur vaak gebeurde, Scham (schaamte). Want wanneer men voor de 
laatste betekenis zou kiezen, ontstond “die Gefahr, dass man aus dem vermeintlichen 

                                                 
83 EdG. 10 en ‘Klassische Philologie’, 114-15: “Trotz ihrer Fremdheit ist die homerische Welt nicht skurril, nic
exotisch, sondern im Gegenteil sehr natürlich. Es spricht gewissermaßen unsere eigene Kindheit aus den 

ht 

Gedichten Homers zu uns; in ihr, der am Anfang der europäischen Kultur steht, sind die Kräfte, die das 
spezifisch Europäische heraufgeführt haben, schon wirksam, der Sinn für Ordnung und Klarheit, - der Glaube, 
daß die Welt sinnvoll ist, schön, und der Erkenntnis zugänglich. Ja, diese Kräfte treten so rein und klar zutage, 
daß die homerische Welt uns natürlicher und selbstverständlicher anmuten kann als unsere eigene komplizierte 
Modernität.” Vgl. bijv. ook EdG. 116-17, 135, 167; en ibid. 46 en 239 voor het expliciete onderscheid van 
Grieken en Europeanen enerzijds en de Oriënt anderzijds. De relatie tussen het moderne westen en de antieke 
cultuur komt ook tot uitdrukking in het door Snell in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog opgerichte 
tijdschrift Antike und Abendland. 
84 Snells interesse voor deze thematiek blijkt reeds duidelijk uit zijn dissertatie over de verschillende 
uitdrukkingen die het Grieks van de preplatonische filosofie voor het begrip van het weten kende (Die Ausdrücke 
für den Begriff des Wissens in der vorplatonischen Philosophie [Berlijn 1924]). Hij opende zijn analyse met de 
vaststelling van Dikaiarchos, een leerling van Aristoteles, “daß die Beschäftigung mit geistigen Dingen den 
Menschen allmählich dem praktischen Handeln entfremdet hatte.” (blz. 1).Ook Jaeger publiceerde over deze 
thematiek: ‘Ueber Ursprung und Kreislauf des philosophischen Lebensideals’ (1928), Scripta Minora I, 347-93. 
85 EdG. 12. Vgl. ibid. 198 en 249. 
86 Derkx, Pos, 248 e.v.; 249 n. 157 voor de contacten tussen Pos en Snell. 
87 Mnemosyne 3e Ser. 12 (1944) 47-60. 



Zusammenhang eine spezielle Bedeutung in das Wort hineinträgt, die es aus sich nicht habe
kann…” (blz. 48) En zo omschrijft Verdenius hier, en in het vervolg, de betekenis van he
begrip aidós in termen van dat wat het in de moderne zin niet betekent, zoals ‘geweten’, 
‘terughoudendheid’ (Rücksicht), of een ‘sociaal verantwoordelijkheidsbesef’. In de 
strijdscènes van de Ilias, waar het begrip vaak opduikt, kon de betekenis niet omschreven 
worden als iets dat vergelijkbaar was met het moderne eergevoel, dat de c
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opgevat, namelijk als het gevoel van de verplichting te moeten voldoen aan het adellijke 
opvoedingsideaal.88 Want niet een dergelijke plicht lag ten grondslag aan het optreden v
helden als Hektor, maar de traditie. De man van adel handelde zoals de traditie hem 
voorschreef en behoefde daarom niet, zoals het plichtsbegrip zou impliceren, de persoo
reflectie. De held deed wat hij deed, omdat die handeling vanzelf sprak. 
 
Het gaat mij – het zij hier nogmaal
in
werkwijze. Deze ligt hier, zoals duidelijk zal zijn, volledig in het verlengde van de door Snell 
aanbevolen methode. Het ging ook Verdenius om de historisering, dat wil zeggen het 
‘vreemd’ maken, het van anachronismen ontdoen van het bestaande beeld van de Homerisch
epen. Dit was programmatisch, zoals blijkt uit zijn inaugurele rede van 1947, waar
over de Trojaanse held Hektor.89  
 
Verdenius begon zijn voordracht met de constatering dat ook de moderne lezer nog sympathie 
en bewondering kon opbrengen voor Hektor, hetgeen hij verklaarde uit diens “menselijk
Daarbij wees hij op bekende scènes, zoals het afscheid van Andromache en de dodenklacht 
van Helena. En deze sympathie die Homeros Hektor had gegeven was daarom zo 
opmerkelijk, omdat de dichter over het algemeen een pro-Griekse gezindheid a
hebben gelegd. De verklaring hiervoor zocht Verdenius in het “objectieve” karakt
epos, die het werk “uitheft boven het niveau van het amusement tot dat der echte kunst.” (blz
6) Maar hij waarschuwde tegelijkertijd tegen het absoluut maken van het criterium van 
‘menselijkheid’ bij de beoordeling van Hektor: “Om zich daarvan te overtuigen is het echter
nodig de stem van het gevoel een ogenblik te laten zwijgen en plaats te laten maken voor 
enige meer rationele overwegingen.” (blz. 6) De “sympathie” en daarmee het 
inlevingsvermogen dreigden de moderne onderzoeker steeds tot verkeerde, want 
anachronistische duidingen te brengen. Dat was reeds de boodschap in 1936 en dat w
het centrale punt van Verdenius’ kritiek op Jaegers ‘humanisme’. Een voorbee
s
als vredesgedicht.90 Kramer poogde aan te tonen dat Homeros een pro-Trojaans standpunt 
innam en door die keuze voor de verliezer een aanklacht tegen het geweld van de oorlog 
hebben geschreven. Daartoe wees hij telkens weer op de ‘werking’ van het epos op de lezer 
(en dus de toehoorder), waarbij scènes als het afscheid van Hektor en Andromache 
nadrukkelijk vanuit de door de dichter opgeroepen sympathie geduid werden. 
 
Teneinde dergelijke door ‘sympathie’ en ‘inleving’ gestuurde interpretaties te ontkrachten, 
wees Verdenius op een aantal concepten die moderne interpreten in de Ilias meenden te 
kunnen vinden, maar die in feite anachronismen zouden zijn. Zo keerde hij zich nad
tegen de these, “dat Hector niet, als zovele andere helden, vecht uit strijdlust, zucht naar buit, 

 
88 Paideia I, 28-29; ‘ΑΙΔΩΣ’, 55 n. 2. 
89 Hector (Groningen, Batavia 1947). Verwijzingen in de tekst. 
90 De Ilias als vredesgedicht (Amsterdam 1946). Vgl. de vernietigende recensie van Verdenius in Mnemosyne 4e 
Ser. 2 (1949) 81-84. 



wraakzucht en eerzucht, maar alleen uit plichtsbesef.” (6-7) De Trojaanse held zou zic
volgens deze these opgeofferd hebben voor de verdediging van zijn vaderstad, dat wil zeggen
uit patriottisme, uit een verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de gemeenschap. Van een 
dergelijk plichtsgevoel was echter volgens Verdenius geen sprake (7 e.v.). Niet het ‘algemee
belang’, niet de ‘gemeenschap’ staat bij de verdediging van Troje voorop, maar de 
verdediging van concrete zaken waaraan de helden hechtten: vrouw en kinderen, huis en
– dat wil zeggen het persoonlijk belang. ‘Vaderlandsliefde’ in de moderne, affectieve 
betekenis van het woord had zich slechts langzamerhand in de periode na de totstandkoming
van de Homerische epen ontwikkeld.
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begrip van deze teksten en daarmee van het antieke verleden mogelijk. Dit methodologische 
‘negativisme’ strekte zich ook uit tot Verdenius’ houding tegenover de gangbare interpretaties 
                                                

91 Dit op het persoonlijk belang gerichte denken van
Homerische helden kwam met name ook tot uitdrukking in hun opvatting van de oorlog a
een manier om de eigen individuele superioritei
h
worden met de verovering van de wapenrusting van de verslagen vijand. Hektor was hier 
zeker geen uitzondering. Verdenius wees er op dat in alle passages waar de Trojaanse held 
zijn eigen motieven en doelstellingen onder woorden brengt, steeds weer dat thema van 
persoonlijke roem en buit terugkeert (10 e.v.). Hier werd een mentaliteit tot uitdrukking 
gebracht die de moderne mens vreemd was: 
 
“Dit streven naar uiterlijkheid is zeker niet zonder parallellen in de moderne wereld. Toch hebben w
een zekere moeite om ons er in te verplaatsen, doordat wij geneigd zijn tegenover verschijnselen uit 
het verleden een theoretische houding aan te nemen en wij onszelf in theorie steeds trachten voor te 

ouden, dat men niet in uiterlijk bezit, mah
De Homerische mens echter zou ons begrip ‘innerlijke houding’ niet hebben kunnen vatten en gesteld, 
dat wij hem geleerd hadden zich modern uit te drukken, het als een lege abstractie verworpen hebben. 
[…] Evenzo konden zij hun capaciteiten pas navoelen in de resultaten, hun dapperheid in de 
overwinning. Voor hen was innerlijke waarde niet denkbaar zonder dat deze zich manifesteerde in 
uiterlijk succes. Maar ook dit laatste was hun niet reëel genoeg, wanneer het niet bevestigd werd d
een blijvend bewijs, een trofee.” (14-15) 
 
Ook de verbinding van persoonlijke eer met het krijgen van geschenken, die voor de modern
lezer “vreemd en zelfs smakeloos is” (16), was volgens Verdenius onlosmakelijk verbonden 
met de op persoonlijke eer gerichte mentaliteit van de Homerische helden. Deze interpretatie 
onderbouwde hij met een analyse van de begrippen w
d
helden, ook Hektor, niet zelden op momenten uitten waar de moderne lezer deze het min
zou verwachten, zoals in zijn gesprek met Andromache (Il. 6, 459-63; Hector, 19). Het wa
om die reden dan ook verkeerd het duel op het slagveld als een ‘wedstrijd’ te zien. Want niet 
alleen speelde eerzucht een belangrijke rol, maar de oorlog was voor de Homerische held
“een levensvorm, die zijn diepste wezen raakt.” (21) 
 
Via de ‘negatieve’ omschrijving van de Griekse begrippen, door aan te geven op welke 
punten zij van hun moderne equivalenten verschilden, kwam Verdenius zodoende tot een 
omschrijving van de Homerische mentaliteit als fundamenteel verschillend van de mode
Een directe toegang tot deze mentaliteit door middel van sympathie en inleving was niet 
mogelijk. Slechts door een nauwkeurige analyse van de antieke teksten, waarbij uitgegaan 
werd van de historische betekenis van de gebruikte begrippen en concepten, was een go

 
91 Hector, 9. De geleidelijke ontwikkeling van de gedachte van een ‘geestesverwantschap’ buiten de eigen quasi-
biologisch kring van familie en verwanten is het centrale thema van Bruno Snells Dichtung und Gesellschaft 
(Hamburg 1965). 



van de antieke literatuur. Niet voor niets bestaat een wezenlijk deel van zijn oeuvre uit 
kritieken en uit (korte) artikelen waarin een gangbare interpretatie van de antieke literatuur als
anachronistisch wordt bekritiseerd. Ma

 
ar hij verwelkomde ook interpretaties die het specifiek 

igene, en daarmee vreemde en historische, karakter van de Homerische en archaïsche 
ieke teksten analyseerden.92 Het uiteindelijke resultaat van deze 

istoriserende interpretatie was, dat de antieke teksten verder van de belevingswereld van de 
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mentaliteit vanuit de ant
h
moderne lezer af kwamen te staan.93  
 
De archaïsche stijl 
 
Bruno Snell ging in zijn voordracht over de klassieke studiën in het Duitsland van de ja
1920 nauwelijks in op de relatie met de contemporaine geesteswetenschappen.94

h
wees hij op de invloed van de contemporaine kunstgeschiedenis. In de kunstgeschi
rond 1900 een interesse ontstaan voor ‘stijlen’, opgevat als de uitdrukkingsvormen van een 
specifiek tijdperk. Dit stijlbegrip drong ook door in de literatuurwetenschap.95  
 
Een geleerde die voor Snell persoonlijk een bevrijdende invloed uit het heersende 
“epigonendom” in de klassieke filologie gebracht had was Hermann Fränkel.96 Deze had 
stijlbegrip in de klassieke filologie in zijn specifieke, aan de kunstgeschiedenis georiënteerde 
betekenis ingevoerd, namelijk als de manier waarop de uiterlijke vorm en de inhoud van 
werk op een dieper niveau verbonden worden. Daarbij verwees hij in zijn artikel ‘Eine 
Stileigenheit der frühgriechischen Literatur’ zelf nadrukkelijk naar het stijlbegrip van de 
kunst- en de literatuurwetenschap.97 In dit artikel karakteriseerde hij de stijl van de archaïsch
literatuur met het begrip ‘reihender Stil’, die hij door vergelijking onderscheidde van de 
klassieke – in de inleiding van het artikel door de vergelijking van Sappho met Ibykos. 
Kenmerkend voor deze stijl was de ‘paratactische’ opeenvolging binnen een kunstwerk 
gelijkwaardige onderdelen, die niet door een het gehele kunstwerk bepalende gedachte
elkaar verbonden waren en die zonder helder gemarkeerde overgang op elkaar volgden. 

 
92 Vgl. bijv. zijn positieve recensie van M.I. Finley, The world of Odysseus: Mnemosyne 4e ser. 8 (1955) 232-33. 
Typerend in het licht van het voorafgaande is zijn citaat van de met instemming geciteerde passage van blz. 128: 
“It is a mistake in our judgment to see the battle as the goal, for victory without honor was unacceptable; there 
could be no honor without public proclamation, and there could be no publicity without the evidence of a 
trophy.” 
93 Hector, 23: “De figuur van Hector was in zulk een verkeerd, in dit geval modern geïdealiseerd, perspectief 
geraakt. Waar slechts altruïsme en idealisme schenen te heersen, hebben wij deze voor een goed deel moeten 
vervangen door egocentrische motieven en uiterlijk vertoon. Allerlei trekken, die slechts voor Hector schenen te 
gelden, losten zich daarbij op in het algemene beeld van de Homerische held. Misschien is Hector nu weer 
verder van ons af komen te staan, doordat de markante indruk, die wij eerst van hem hadden, is vervaagd. 
Misschien is ook veel van onze sympathie voor zijn persoonlijkheid verloren gegaan.” 
94 Vgl. de brief van Helmut Kuhn aan H.J. Pos van 8 sept. 1935 (UBA xxxiii Pos, map Kuhn): het manuscript 
“gefällt mir in seiner besonnenen, alle Einseitigkeiten und Übertreibungen meidenden Art sehr. Zu bemängeln 
wäre vielleicht, dass in allzu strenger fachlicher Begrenzung die entwicklung der Altertumswissenschaft 
autonomer erscheint, als sie m.E. verlaufen ist. Der Einfluss der Dilthey’schen Geisteswissenschaft und 
überhaupt die Zusammenhängen mit der geistigen Gesamtsituation (bei Jaeger, Reinhard [sic], Otto mit Händen 
zu greifen) sind kaum oder gar nicht berücksichtigt.” 
95 Jost Hermand, Literaturwissenschaft und Kunstwissenschaft (2e ed. Stuttgart 1971) 11 e.v. 
96 ‘Philologie von heute und morgen. Die Arbeiten Hermann Fränkels’, GS. 211-12. Lohse, ‘Geistesgeschichte 
und Politik’, benadrukt de invloed van Dilthey op Snells opvattingen. 
97 ‘Eine Stileigenheit der frühgriechischen Literatur’ (1924), herdrukt in: Hermann Fränkel, Wege und Formen 
frühgrichischen Denkens. Literarische und philosophiegeschichtliche Studien (2e ed. München 1960) 40-96; vgl. 
ook zijn korte opmerkingen over het stijlbegrip in zijn inleiding, blz. xiv-xv. Vgl. verder ook idem, Dichtung und 
Philosophie des frühen Griechentums (2e ed. München 1962) 591 e.v. 



Hierdoor kon binnen één gedicht geleidelijk en impliciet het thema verschuiven. Het was een
“open” vorm, dat wil zeggen dat een archaïsch kunstwerk niet een in zic
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symbolische betekenis – een fragment bood uit de totaliteit van het leven. Daarbij bestond de
tendens, deze poëtische greep op het leven eindeloos uit te breiden tot een encyclopedische 
weidsheid, zoals bijvoorbeeld in het werk van Hesiodos of Herodotos.  
 
Fränkel benadrukte dat deze stijl niet (alleen) gezien moest worden als een ‘overgangsstijl’, 
als de opmaat voor een volwaardige ‘klassieke’ literatuur. Integendeel, het ging om een op 
zichzelf staande literaire stijl en literatuurperiode.98 Deze opvatting maakte het mogeli
antieke auteur “uit zichzelf te begrijpen” zonder gebruik te hoeven maken van moderne
concepten of theorieën.99 Want wanneer de aard van een literair werk bepaald we
s
werk ook geduid worden vanuit die stijl. En dat is precies wat Verdenius deed in zijn 
interpretaties van archaïsch-Griekse teksten. Het is niet mogelijk deze hier en detail te 
analyseren, maar enkele voorbeelden kunnen duidelijk maken waar het om gaat. 
 
In 1987 publiceerde Verdenius het eerste deel van zijn commentaren op de Epinikia van 
Pindaros.100 In de inleiding constateerde hij dat het recente onderzoek naar het werk van 
Pindaros weliswaar grote vooruitgang had geboekt, maar dat er, vooral dankzij de stro
van new criticism, de tendens bestond een grotere eenheid in Pindaros’ gedichten te zoeken 
dan deze ooit had bedoeld. Daarbij verwees hij naar een vers uit de tiende Pythische ode: 
“Want de keur van mijn zegezangen wiegelt als een bij / steeds weer verder naar een nieuw
motief.”101 Pindaros’ paratactische werkwijze, waarbij de sportieve prestaties die het
uitgangspunt vormden vrij geassocieerd werden met mythische gebeurtenissen, was 
Verdenius typisch voor de archaïsche literatuur.102 De beste manier echter om de “hype
interpretatie” van de moderne literatuurwetenschap tegen te gaan en recht te doen aan h
a
philological method in a running commentary.”103 De archaïsche stijl vroeg om een 
benadering die bij die stijl paste, en dat was een traditioneel filologische, namelijk het 
tekstcommentaar dat stap voor stap de paratactische opbouw van de Epinikia volgde.  
 
Een geheel eigen uitwerking van de gedachte dat de archaïsche literatuur een paratactisch 
karakter had, gaf Verdenius in zijn concept van de ‘ideeënassociatie’.104 De associatie w
volgens Verdenius reeds een co
H

 
98 Daarmee volgde hij een oudere trend in de klassieke archeologie. Heinrich Brunn, de leermeester van 
Wölfflin, die zijn boek over Renaissance und Barock aan Brunn opdroeg, had in de jaren 1870 reeds de 
archaïsche kunst op stilistische gronden als een op zichzelf staande stijl gedefinieerd. Deze stijl werd op zijn 
beurt opgevat als typerend voor een op zichzelf staande kunstperiode; vgl. Glenn W. Most, ‘Zur Archäologie der 
Archaik’, Antike und Abendland 35 (1989) 1-23, aldaar blz. 6 e.v. 
99 Snell, GS. 211; een vergelijkbaar standpunt nam B.A. van Groningen in: ‘Paratactische compositie in de 
oudste Grieksche literatuur’, Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. letterkunde, 
deel 83, serie A (Amsterdam 1937) 83-114. 
100 Commentaries on Pindar I (Leiden 1987); het tweede deel verscheen in 1988. 
101 Pyth. 10; vertaling: Patrick Lateur, Zegezangen (Amsterdam 1999). 
102 Hij onderbouwde deze stelling o.a. met een uitgebreid citaat van Fränkel, Wege und Formen, 368-69. 
103 Commentaries, 3. Bij de bespreking van de individuele gedichten wordt steeds weer de “hunting after 
unifying elements” (blz. 40) veroordeeld. 
104 Voor zover ik zie voor het eerst uitgewerkt in zijn artikel: ‘L’association des idées comme principe de 
composition dans Homère, Hésiode, Théognis’, Revue des Études Grecques 73 (1960) 345-361. Het hierna 
volgende voorbeeld: blz. 347. 



kan ook hier als illustratie dienen. Het gaat om een scène uit het twaalfde boek, wanne
Griekse helden Polypoites en Leonteus zich manmoedig op de Trojanen werpen die het 
scheepskamp binnendringen:  
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sprongen / breken de dieren rondom hen de struiken en rukken de bomen / uit met wortel en al; men 
hoort het geknars van hun tanden, / totdat iemand de evers van ’t leven berooft met een speerworp, 
zo van hun borst klonk het knarsend geluid, als door stenen of speren / ’t glanzende brons werd 
getroffen. […]” (Il. 12, 145-152)  
 
Deze typisch Homerische vergelijking begint als een gelijkenis voor de manier waarop d
beide helden in de aanval gaan, namelijk als een duo everzwijnen. Maar het is het geluid dat 
deze beesten maken in de beschreven situatie, dat associatief met het vervolg van het ve
wordt verbonden: dit “geknars” wordt vergeleken met het geluid van stenen of speren op 
bronzen wapenuitrusting van de helden, die daarvoor nog niet ter sprake was gekomen. 
Verdenius verwierp interpretaties van deze passage waarin deze wending als zwak of zelfs als
een interpolatie afgedaan werden. Hij wees er nadrukkelijk op dat de gelijkenissen een 
“organisch element” van de epische vertelling vormen en dat het feit dat er geen logi
verband tussen de vertelde gebeurtenis en de gelijkenis bestaat, niet automatisch betekent d
er geen enkel verband zou bestaan. Het verband bestaat in zijn interpretatie uit de associatie. 
De verteller associeerde tijdens het vertellen een gebeurtenis met een situatie die hij en zijn 
toehoorders uit het eigen leven of de eigen omgeving kenden, zoals in dit geval een 
ja
moment, dat één van de beschreven omstandigheden weer geassocieerd werd met een ele
in de oorspronkelijke vertelsituatie. Daarbij kon, maar hoefde niet, teruggegaan te worden tot 
het punt, waar de associatie was begonnen. Het thema van de gelijkenis kon dus verschuiven
 
Dit was een kenmerk van de orale poëzie, waarvan de Homerische epen de schriftelijke 
neerslag vormen. In navolging van Fränkel en van het moderne onderzoek naar het genre v
de heroïsche poëzie, zoals dat sinds de Tweede Wereldoorlog in het voetspoor va
Parry in het Angelsaksische onderzoek centraal was komen te staan, wees Verdenius steeds 
weer op de rol van de improvisatie, van de vrijheid van de epische zangers bij de concrete 
samenstelling van de vertellingen in hun voordracht.105 Hieruit waren ook alle moeizam
overgangen en rafelranden in de overgeleverde teksten te verklaren. Waren deze 
onvolkomenheden voor Wilamowitz en anderen het uitgangspunt (geweest) om het ontstaan 
van het werk en de oerversie te reconstrueren, werden ze nu opgevat als een noodzakelijk 
element van een orale poëtische trad
a
voor deze vorm van poëzie. Vanuit die gedachte bekritiseerde Verdenius in zijn recensies alle 
pogingen in de epen één dominerende gedachte te vinden of een ‘oorspronkelijke’ van een 
latere ‘versie’ te onderscheiden.106 
 
Het principe van de associatie in de compositie van de epische poëzie had volgens Verdeniu

107

 
105 Vgl. bijv. Fränkel, Dichtung und Philosophie, 24-27; 585: “Die Handlung besteht überwiegend aus einer 
Folge von Episoden, die vom Sänger nach Belieben verwendet oder übergangen, hier oder dort eingereiht 
wurden, oft nur mit lockerer Verknüpfung.” 

106 Bijv. Mnemosyne 4e ser., 5 (1952) 249; 6 (1953) 234 etc. Vgl. reeds Van Groningen, ‚Paratactische 
compositie’, m.n. 104-5. 
107 ‘L’association’, 346. 



gesteld, het geval met het werk van Pindaros. Dat was ook het geval met de Erga van 
Hesiodos. In de inleiding van zijn uitgebreide analyse van dit werk beklaagde Verdenius zich
er in 1962 over da

 
t er nog nauwelijks serieuze pogingen waren ondernomen de samenhang 
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Daarbij was het van wezenlijk belang de gedachtegang van de Erga stap voor stap te vol
en te analyseren. 
 
Eén voorbeeld moet ook hier volstaan, namelijk de geschiedenis van Prometheus en de 
schepping van Pandora.109 Uitgangspunt voor de vertelling bij Hesiodos is de vraag, waarom 
de mens eigenlijk moet werken voor de kost. Het antwoord dat hij gaf, was dat de goden de 
middelen die de mensen voor hun levensonderhoud nodig hebben verborgen hadden (Erga 42 
e.v.). De reden daarvoor was de diefstal van het vuur door Prometheus, waarvoor de menshe
moest boeten door de gave van Pandora. De finesses van Verdenius’ analyse zijn hier nu niet
van belang. Waar het om gaat is zijn vaststelling dat Hesiodos in de loop van de vertelling 
zijn uitgangspunt uit het oog verliest, namelijk de verklaring van het feit dat arbeid voor d
mens een noodzaak is: “Nicht mehr die Arbeit steht im Zentrum des Interesses, sondern
andere Pol des hesiodischen Denkens, die Dike.” (126-27) De vertelling, die als verklaring 
voor een gegeven situatie werd opgedist, leidde ongemerkt over tot een ander thema, dat
vervolgens geïllustreerd werd door de volgende geschiedenis, namelijk dat van de vijf 
mensengeslachten. Niet de daad van Prometheus, maar de eigen daden van de mensen 
geleid tot de vergelding door de goden. Ook hier geldt weer dat het mij niet g
ju
“Hesiod hat kein festes Schema vor Augen, sondern er lässt sich durch den Strom der 
Gedanken mitführen, wobei die Richtung sich manchmal verschiebt.” (127) 
 
Aan het eind van zijn analyse stelt Verdenius dat hoewel de “continuïteit van de associatie” 
aan de basis van de compositie van de Erga ligt, dit niet betekent dat er sprake zou zijn van
“absolute willekeur” (156-57). Er is sprake van een aantal algemene principes die het gehee
samenbinden en de richting van de associaties helpen bepalen: de gerechtigheid, de arbeid
welstand, de goddelijke straf en beloning, het juiste tijdstip en de juiste maat. Tussen dez
principes bestond ook wel degelijk een samenhang, maar niet in de vorm van een gesloten 
systeem, waarbij het ene principe boven het andere in een hiërarchisch verband stond d
onder één noemer te vangen zou zijn. Het concrete doel in het leven zou voor Hesiodos
‘welstand en aanzien’ zijn geweest, waartoe de gerechtigheid en de arbeid slechts middele
waren. Iets dergelijks gold ook voor Hesiodos’ problemen met zijn broer 
v
concreet voorbeeld om zijn geloof i
k
 
Het archaïsche wereldbeeld 
 
De archaïsche parataxis was echter niet alleen karakteristiek voor de stijl van het literaire 
werk, maar deze stijl drukte ook een specifiek archaïsch wereldbeeld uit. Ik heb er hiervoor a
op gewezen dat het stijlbegrip zoals Fränkel het gebruikte afkomstig was uit de 
kunstgeschiedenis. Grote invloed op de vroeg twintigste-eeuwse Geistesgeschichte had d
door Snell genoemde Heinrich Wölfflin.110 Deze onderscheidde in zijn Kunstgeschichtliche 

 
108 ‘Aufbau und Absicht der Erga’, in: Hésiode et son influence (Entretiens sur l’Antiquité Classique VII; 
Genève 1962) 109-159; vgl. ook reeds ‘L’association’, 349 e.v. 
109 Verdenius, ‘Aufbau und Absicht der Erga’, 122 e.v. 
110 Snell, ‘Klassische Philologie’, 117. 



Grundbegriffe van 1915 bij de vergelijking van kunstwerken uit de Renaissance en de Barok 
in de eerste plaats tussen een individuele, een nationale en een tijdgebonden stijl die hij 
opvatte als de uitdrukking (Ausdruck) van respectievelijk een persoonlijk temperament, ee
volksgeest en een tijdsgeest. Belangrijker dan deze drie ‘stijlen’ echter achtte hij een tweetal 
onderliggende tijdgebonden waarnemingsstructuren, die hij vatte in een serie begrips
tegenstellingen: het lineaire tegenover het schilderachtige, vlakken tegenover diepte, een 
gesloten vorm tegenover een open vorm etc. Met deze begrippen werden geen technische
stilistische verschillen aangeduid, maar manieren van kijken: “Jeder Künstler findet 
bestimmte ‘optische’ Möglichkeiten vor, an die er gebunden ist. Nicht alles ist zu allen Zeite
möglich. Das Sehen an sich hat seine Geschichte, und die Aufdeckung dieser ‘optischen 
Schichten’ muß als die elementarste Aufgabe der Kunstgeschichte betra 111
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door ‘filologie’, hebben we een goede omschrijving van het programma dat Snell, Fränk
andere vernieuwers in de klassieke filologie na 1918 voor ogen stond. 
 
Verdenius’ interpretatie van de archaïsche literatuur past in deze gedachtegang. In zijn 
belangrijkste artikelen op dit terrein uit de vroege jaren 1960 thematiseerde hij vooral de 
literaire archaïsche stijl, waarbij het concept van de ‘associa
d
waarin hij deze stilistische kwestie nadrukkelijk met het archaïsche wereldbeeld verbond. Een
aantal aspecten hiervan zal hierna kort aan de orde komen. 
 
In de eerste plaats verbond Verdenius de associatieve en paratactische stijl met de beelden
kunst van de archaïsche periode.112 Dat lag voor de hand, gezien het feit dat het concept van 
de archaïsche stijl afkomstig was uit de kunstgeschiedenis van de Oudheid. Bruno Snell ha
in zijn essay ‘Die Auffassung des Menschen bei Homer’ op deze manier het Homerische 
mensbeeld met de menselijke figuren in de geometrische kunst vergeleken.113 Ook archaïsch
beelden konden opgevat worden als het resultaat van een parataxis. Zij kwamen tot stand 
doordat de kunstenaar op de vier zijden van het blok steen waaruit hij zijn beeld vormde, 
silhouetten tekende vanuit een frontaal aangezicht. Die silhouetten hakte hij vervolgens uit, 
waarbij hij ze zo goed en zo kwaad als dat ging met elkaar verbond, zonder daarbij uit te gaan
van een overkoepelend gezichtspunt. Dit werd pas later in de ‘klass
fe
gevolg daarvan was dat bepaalde onderdelen, zoals bijvoorbeeld het ooglid of de knieschijf, 
relatief sterk geaccentueerd werden in vergelijking tot het geheel.  
 
Een vergelijkbare parataxis met afwisselende “verabsolutering van partiële gezichtspunten”
constateerde Verdenius in het archaïsche wereldbeeld. Dit werkte hij uit in zijn artikel over 
‘Archaïsche denkpatronen’ in Lampas. Hier constateerde hij “dat de archaïsche Griek zich 
van een groot aantal tegenstellingen, die denken en doen van de moderne mens beheersen, 
niet ten volle bewust was en ze daarom niet consequent tot uitdrukking bracht.” (blz
voorbeeld kan dat verduidelijken, namelijk de tegenstelling van organisch en anorganisc
de Ilias “verslindt” het vuur een prooi (23,182-83). Dit moest volgens Verdenius n

                                                 
111 Heinrich Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der neueren 
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Kunst (1915; 6e ed. München 1923) 11-12
112 Archaïsch-Griekse wetenschap, 9-11. 
113 EdG. 15-37, aldaar blz. 20-21. Het essay, dat voor het eerst in 1939 gepubliceerd werd, gaat waarschijnlijk 
terug op zijn voordracht in de ISVW van 1938. Vgl. zijn brief aan Pos van 26 mei 1938, waarin hij inging op d
mogelijkheden hun beider voordrachten op elkaar af te stemmen: “Ich würde dann vor allem das Sem
der homerischen Sprache behandeln, und zwar hauptsächlich die feld



worden als beeldspraak, maar letterlijk: vuur werd opgevat als zowel organisch als 
anorganisch, en die visie was ook bij latere auteurs terug te vinden, tot en met Plato en
Aristoteles, die de uit vuur bestaande sterren als levende wezens opvatten.
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114 Iets 
vergelijkbaars was zichtbaar in de parataxis van natuur en cultuur. Herodotos bijvoor
kon zijn Historiën afwisselend vanuit een historisch en een geografisch gezichtspunt 
schrijven, waarbij de geografie zich beperkte tot de niet-Griekse wereld en er vrijwel nergens 
een verband wo
g
die hij wilde geven en zonder de verschillende gezichtspunten tot een ‘organische’ eenheid te 
verwerken.115 
 
Een ander aspect van de archaïsche beeldende kunst dat ook in het archaïsche wereldbee
geheel terugkeert was volgens Verdenius een hang naar schematisme “in de zin van 
voorliefde voor elementaire, scherp begrensde, evenwichtige en elegant afgeronde vormen…”
Daarmee doelde hij op het “formulaire” karakter van deze kunst: “Men zoekt voor alle 
onderdelen van het menselijk lichaam naar de meest praegna

116k
constructies in de archaïsche geografie en in de natuurfilosofie, waar alle verschijnselen 
teruggevoerd werden op het schema van de vier elementen. 
 
Doel van het artikel in Lampas was aan te tonen dat de ‘archaïsche mens’ zich van een grote 
reeks tegenstellingen, die voor het moderne denken vanzelfsprekend zijn (zoals levend versu
levenloos, natuur en cultuur etc.), niet ten volle bewust was en deze dan ook niet consequent 
tot uitdrukking kon brengen. Het belang daarvan was ook nu weer de moderne lezer bewust
maken van het feit dat hij telkens weer gevaar loopt “zijn eigen denkpatronen in de antieke
literatuur te projecteren”. Dat paste in het filologische programma, zoals Verdenius dat 
de jaren 1930 consequent had ontwikkeld. Zowel begripsmatig als qua stijl maakte hij een
nadrukkelijk onderscheid tussen de archaïsche kunst en literatuur en die van de klassieke
periode en van de eigen tijd. Beide elementen, vocabulaire en stijl, waren volgens hem 
enerzijds de uitdrukking van een aparte, ‘archaïsche’ mentaliteit, terwijl zij anderzijds de 
specifieke vormen waren waarin de archaïsche mens zijn waarneming van de wereld
uitdrukking bracht.117 Daar
W
gezien om een boodschap uit te drukken, maar gegeven historische modellen die de 
waarneming structureren.  
 
Daarbij historiseerde Verdenius de archaïsche wereld in feite nog sterker dan Snell had 
gedaan. Deze had immers een historische ontwikkeling aangenomen van een “mythisch 
wereldbeeld”, dat de Homerische epen hun specifieke karakter gaf, naar het “rationele 
denken” dat kenmerkend zou zijn voor de verdere ontwikkeling van de “Europese gees
vele andere auteurs, waaronder Hermann Fränkel, zochten de voornaamste prestatie va
Griekse natuurfilosofie in deze “demythologisering”.118 Verdenius wees deze gedachte af. 
Daartoe veronderstelde hij dat enerzijds aanzetten tot de Griekse wetenschap reeds bij 

 
114 Lampas 2 (1969) 98; vgl. Archaïsch-Griekse wetenschap, 11-12. 
115 Archaïsch-Griekse wetenschap, 12. 
116 Archaïsch-Griekse wetenschap, 17. 
117 Zodoende kan de archaïsche stijl ook als actor optreden; vgl. bijv. ‘Aufbau und Absicht der Erga’, 149 n.1: 
“Der archaische Stil liebt es, die Hauptsachen vorauszuschicken.” 
118 Archaïsch-Griekse wetenschap, 9. Vgl. bijv. Fränkel, Dichtung und Philosophie, 292-93, die evenals Snell 
uitgaat van de doorwerking van deze Griekse filosofie in alle mogelijke aspecten van de verdere Europese 
traditie.  



Homeros te vinden waren, terwijl hij anderzijds stelde dat in de latere natuurfilosofie 
natuurlijke en maatschappelijke fenomenen met mythische elementen verbonden werden, 
zonder dat daarbij sprake was van enkel een symbolische betekenis: “Abstracte inhoud en 
oncrete formulering vormen geen tegenstelling, maar een hechte eenheid.”119 Epos, 
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archaïsche poëzie en natuurfilosofie vormden in dat opzic
d
 
Verdenius en de zin van de klassieke vorming 
 
Problematisch werd deze historiserende visie op het antieke verleden op het moment dat 
Verdenius zich gedwongen zag het traditionele gymnasiale onderwijs te verdedigen tegen 
pogingen de omvang van het onderwijs in de klassieke talen te beperken. Dat moment kw
in 1958 met de eerste aanzet tot de grote onderwijshervorming die zou uitmonden in de 
Mammoetwet. Als voorzitter van het Nederlands Klassiek Verbond hield Verdenius in dat 
jaar een rede ter gelegenheid van het vierde lustrum.120 In zijn voordracht wees hij op de 
“vijandigheid” tegenover het klassiek gymnasium die in brede kring zou bestaan. Tegenove
de hieruit voortvloeiende kritiek op de klassieke vorming waren er traditioneel drie reacties 
geformuleerd die hij kort besprak. Het was mogelijk te wijzen op het feit dat in de klassi
Oudheid de wortels van de westerse beschaving lagen – dit was het antwoord geweest van 
Wilamowitz, maar ook van Jaeger en Snell. Daarnaast was er het argument van de “mentale
training” dat in Nederland vooral voor de Tweede Wereldoorlog gehuldigd werd.121 En 
tenslotte werd er gewezen “op het feit, dat in de Oudheid allerlei algemene waarden, zoals 
schoonheid, waarheid, vrijheid, m
s
weliswaar alle drie nog altijd hun geldigheid hadden, maar dat ze in bredere kring nie
als overtuigend konden gelden.  
 
Daarom kwam hij met een nieuw argument op de proppen, dat naar zijn mening wel 
overtuigend zou kunnen werken. Van de gedachten van de klassieke auteurs kon nog alti
“een stimulerende invloed uitgaan”, niet omdat zij kant en klare oplossingen voor moderne 
problemen aandroegen, maar omdat zij vele van deze problemen reeds “zo scherp gesteld 
hebben.” Want hoewel de probleemstellingen van de Grieken “dikwijls te simplistisch” 
waren, waren zij “tenminste radicaal en op de kern van de zaak gericht.”122 Zij vormden nog 
steeds een intellectuele uitdaging, omdat zij tot een wetenschappelijke, morele en artistieke 
onrust leidden. Zodoende constateerde Verdenius dat de klassieke vorming “een geestelijke 
bewegelijkheid [schenkt], die bij uitstek productief is.” (154) In het tweede en derde geval, d
morele en de artistieke component, klinkt een duidelijk cultuurkritische toon door. Zo za
in de filosofie van Sokrates en Plato “voor de voluntaristische en emotionalistische ethi
onze tijd een uitdaging, een steen des aanstoots, maar ook een toetssteen, waaraan men niet 
zonder schade voorbij kan gaan.” Bovendien stak de Griekse mensopvatting “door haar 
vertrouwen in de macht van het goede zo scherp af […] bij de hedendaagse cultus der 
wanhoop.” (153) Meer nog had hij te zeggen over de artistieke component. Weliswaar kon het 
a
Verdenius constateerde wel dat wie “zich grondig verdiept heeft in de antieke litteratuur
het grootste gedeelte van de hedendaagse litteratuur als ongenietbaar terzijde [legt].” (

 
119 Archaïsch-Griekse wetenschap, 6 e.v.; cit. blz. 8. 
120 ‘Bedreiging en bezinning’, Hermeneus 29 (1958) 145-154. 
121 A.J. van Duijvendijk, De motivering van de klassieke vorming. Een historisch-paedagogische studie over 
twee eeuwen (Groningen, Djakarta 1955) 322-23. 
122 Ibid. 152. Hetzelfde argument reeds in ‘Het derde humanisme’, 242. 



 
Verdenius’ overwegingen kwamen uiteraard in de eerste plaats voort uit de vermeende 
noodzaak stelling te moeten nemen tegen de overheidsplannen met betrekking tot het 
gymnasium. In dat opzicht hadden ze een opportunistisch karakter.123 Maar eerder reeds had
hij incidenteel doch herhaaldelijk op de betekenis van de klassieken gewezen. Daarbij stond
het esthetische element steeds centraal. Zo stelde hij aan het eind van zijn oratie dat de 
historisering van de Homerische epen niet alleen “intellectuele bevrediging” bood
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124, maar 
vooral ook vanuit een esthetisch standpunt een positief effect kon hebben op de eigen tijd. 
Want de vorm waarin de Griekse eer- en roemzucht door Homeros gegoten was, was “schoon
en indrukwekkend”. De Homerische helden borgen in hun naïveteit en primitiviteit “in zic
een kracht en een harmonie van levensstijl, die ook op onze bewondering aanspraak mog
maken.”125 Hiervan verwachtte Verdenius ook een positieve werking op zijn eigen tijd. In d
woorden die hij tot de studenten richtte, stelde hij kritisch vast dat het taalgebruik van de 
moderne Nederlander slordig was en dat h
p
hun verzorgdheid en hun kracht, hun raakheid en directheid.” Hier konden de studenten iets
zinvols leren van het Griekse voorbeeld.  
 
Opmerkelijk zijn in dit verband ook de opmerkingen die Verdenius’ maakte in zijn artikel 
over ‘het derde humanisme’. Nadat hij de pretenties van Jaeger en zijn ‘humanisme’ 
afgewezen had, stelde hij dat het neohumanistische beeld van de harmonie in de antieke 
cultuur weliswaar overdreven was, maar dat er op dit punt toch wel iets te leren viel voor de 
moderne mens. In aansluiting bij de discussie over de waarde van de klassieken in de 
moderne wereld, zoals deze in Duitsland in het Interbellum en in Nederland met name tijd
de Amersfoorter studieconferenties gevoerd was, poogde hij de “grote en actuele waarde” van
de antieke cultuur te omschrijven: “In de poëzie van Homeros bijv. vindt men een harmonie 
van natuurlijkheid en gestileerdheid, die door ons moeilijk geëvenaard kan worden, in de 
geschriften van Plato een harmonie van scherts en ernst, waarvan op de moderne, in u
levende mens een weldadige invloed kan uitgaan.” (241-42) Deze harmonie, dit zoek
evenwicht hing 
E
(westerse) geest die vergelijkbaar is met de relatie, zoals deze door Bruno Snell w
geconstrueerd. 
 
Verdenius’ opvattingen passen in een stroming binnen de klassieke filologie die 
toonaangevend was in de periode 1920-1970. Na de fundamentele historisering van de a
literatuur in de Duitse Altertumswissenschaft werd nu weer de vraag gesteld naar de 

 
123 In 1951 schreef Verdenius (‘Het derde humanisme’, 241): “Op de vraag ‘Waarom is de Oudheid waardevol?’ 
kan dus nooit één antwoord gegeven worden. Immers iedere waardering blijft aan een beperkt gezichtspunt 
gebonden. Welk gezichtspunt men uit de verschillende mogelijkheden uitkiest, hangt af van de eigen geestelijke 
behoefte. Klassieke vorming is dus slechts mogelijk na een grondige analyse van de tegenwoordige culturele 
situatie.” Dit was uiteraard geen formulering die in 1958 op een zinvolle wijze herhaald kon worden. Een 
vergelijkbare opvatting had Verdenius reeds in 1936 verkondigd: “Voor iedere tijd zal de antieke cultuur een 
andere waarde vertegenwoordigen, juist omdat iedere tijd op de haar eigen wijze aan het verleden vorm en zin 
geeft.” En ook hier bond hij dit relativistische standpunt ten opzichte van de waarde van de klassieke vorming 
aan het objectiviteitsideaal van de wetenschap: “De subjectiviteit der waardering moet zich steeds kunnen 
rechtvaardigen door de objectiviteit der interpretatie.” (‘De wetenschap der Oudheid’, 97). 
124 Hector, 23. 
125 Ibid. 24. “Bewondering” ook: ‘ΑΙΔΩΣ bei Homer’, 47; ‘Archaïsch-Griekse wetenschap’, 25; vgl. ibid. 3: 
“Daar het altijd aantrekkelijker is zich met pionierswerk bezig te houden, al is het maar als toeschouwer, zal ik 
mijn beschouwing in hoofdzaak tot die periode beperken.”  
126 Archaïsch-Griekse wetenschap, 19. 



intrinsieke waarde van de ‘klassieke’ werken. Werner Jaegers ‘derde humanisme’ is het 
invloedrijkste element van deze stroming geweest. Parallel hieraan of in reactie hierop 
formuleerden anderen, ook in Nederland, hun eigen visie op de vraag naar de betekenis van
klassieke studiën voor de moderne samenleving. Bruno Snell, en in zijn kielzog Verde
zocht het belang van de antieke cultuur in haar plaats in de geestesgeschiedenis van de 
westerse wereld. Zij was enerzijds vreemd, historisch, maar tegelijkertijd genetisch
moderne cultuur verbonden en zodoende (her)kenbaar als deel van de eigen culturele 
identiteit. De traditionele tekstkritische methodiek van de klassieke filologie bood een 
bruikbaar instrument om toegang te krijgen tot de antieke cultuur en was daarmee 
tegelijkertijd ook gelegitimeerd. Ook toen sinds de Tweede Wereldoorlog het ‘derde 
humanisme’ snel in de vergetelheid raakte,
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 stond de intrinsieke waarde van de klassieke 
teratuur en daarmee de positie van de klassieken in onderwijs en onderzoek voor de classici 
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Een nieuw paradigma 
 
In 1968 hield Manfred Fuhrmann in Konstanz zijn befaamde (of beruchte) inaugurele rede: 
‘Die Antike und ihre Vermittler’. Hierin beklaagde hij het uit de vroege negentiende eeuw 
stammende paradigma van de bestudering van de klassieke talen dat hij mede 
verantwoordelijk maakte voor de catastrofe van het nationaal-socialisme.127 Het ontbrak de 
classici naar Fuhrmanns mening aan zelfreflectie en zelfkritiek. Zij staarden zich blind 
in de Goethezeit ontwikkelde esthetische canon en op het “klassieke” tijdperk, waarin de 
werken in deze canon ontstaan waren. Laatantieke en Neolatijnse teksten kregen evenals de 
geschiedenis van de receptie van de antieke literatuur in het universitaire onder
onderzoek te weinig aandacht. Methodologisch had dit niet alleen geleid tot een uitputtende 
m
de overige letterenstudies. Hier ontwikkelde vraagstellingen en vernieuwende 
onderzoeksmethoden werden genegeerd. Kortom: er was sprake van een 
Modernitätsdefizit.128 
 
Fuhrmanns stelling dat er sprake was van een ‘isolement’ van de klassieke filologie bin
letterenfaculteiten werd ook in Nederland snel opgepikt. Hier was in 1968 het tijdschrift 
Lampas opgericht als podium voor de Nederlandse classici en oud-historici. De oprich
was een reactie op de grote hervorming van het onderwijsbestel die door de zogenaamde 
Mammoetwet tot stand was gebracht. De sterke reductie van het aantal uren dat op het 
gymnasium besteed kon worden aan de klassieke talen noopte tot een heroriëntering van het 
vak. Een commissie onder leiding van de Leidse graecus C.M.J. Sicking boog zich in 
opdracht van de minister over de vernieuwing van het onderwijs in de klassieke talen en 
berichtte hierover herhaaldelijk uitgebreid in Lampas. Deze heroriëntering had ech
alleen betrekking op het gymnasiale onderwijs, maar ook op het filologische onderzoek. In
‘ten geleide’ bij het eerste nummer verweet de redactie de classici zelfkritisch “een neiging to
isolement”. Zij meende dat dit voor het vak “een groot gevaar” inhield, omdat “zulk een 

                                                 
127 Manfred Fuhrmann, ‘Die Antike und ihre Vermittler. Bemerkungen zur gegenwärtigen Situation der 
klassischen Philologie’ (Konstanz 1969); herdrukt in: idem, Cäsar oder Erasmus? Die alten Sprachen jetzt und 
morgen. Gert Ueding ed. (Tübingen 1995) 13-51. Naar deze herdruk wordt hier verwezen. Nationaal-socialisme: 

e klassieke filologie. 
blz. 27, 29-30, 47-48 noot 23. 
128 Ibidem, 30; vgl. 47 noot 19 voor het ‘isolement’ van d



vorderingen worden gemaakt, steriliserend” zou kunnen werken.129 Twee jaar later pleitte 
A.D. Leeman in navolging van Fuhrmann voor nieuwe “studiepatronen” en een vernieu
van de klassieke filologie, omdat “er een sinister niemandsland rondom ons
waarvan velen zich niet eens bewust zou 130

wing 
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den zijn.  En weer een jaar later merkte Sicking 
et een verwijzing naar Fuhrmann op “dat de klassieke filologie methodologisch dreigt te 
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m
verkommeren en zich te isoleren als zij het contact met andere takken van 
literatuurwetenschap niet cultiveert.”131 
 
Uit het laatste citaat wordt duidelijk waarheen de redactie streefde: het versterkt toepassen van
literatuurwetenschappelijke en taalkundige vragen en methoden bij de bestu
teksten. Lampas bood, in ieder geval in de eerste jaargangen, een podium waarop dit soo
vernieuwende inzichten geëtaleerd en bediscussieerd konden worden. Zo bracht bijvoorb
P. Claes uit Leuven een ‘close-reading van een Grieks gedicht’, waarin hij 
literatuurtheoretische inzichten, met name van R. Barthes en A.J. Greimas, toepaste. Er 
volgde een levendige discussie.132 Typerend voor deze beginfase van Lampas is ook het
artikel dat de student H.L. van Gessel op basis van zijn scriptie over ‘de stadskrant van Rome
in de eerste jaargang kon publiceren. Hierin werden moderne theorieën uit de communicatie-
en de perswetenschap gebruikt o 133

n
het Nachleben, de receptie van de klassieken, zoals in de bijdragen van Sicking, Leeman en 
Rozelaar in de eerste jaargang. 
 
Lampas was, zo bezien, niet alleen een reactie van de gemeenschap van de Nederlandse 
classici op de Mammoetwet, maar door de gekozen zwaartepunten en de centrale rol van een 
beperkt aantal redacteuren ook het programmatische tijdschrift van een specifieke 
vernieuwende richting binnen de (Nederlandse) klassieke studiën, waarbij interdisciplinarite
(dus hier het expliciet gebruik maken van inzichten en theorieën van andere wetenschappen
een centrale rol speelde. Een vergelijking met het tijdschrift Mnemosyne, zoals dat eind jaren 
1960, begin jaren 1970 – de eerste periode van Lampas – verscheen en waarvan Verdenius 
redactiesecretaris was, is hier illustratief. Anders dan Lampas bracht dit vrijwel uitsluitend
kleinere filologische bijdragen die betrekking hadden op één tekst(fragment). Een klein
verscheen in 1968 zelfs nog in het Latijn. Hier werd niet alleen ten dele een andere doelgroep
aangesproken, maar er was ook sprake van een andere ‘denkstijl’, een andere manier van 
omgang met de klassieke teksten en een andere manier de resultaten van onderzoek te 
verwerken en te presenteren.134 Het filologische onderzoek, zoals dat gepresenteerd werd i
Lampas, ontleende zijn releva
te
theorievorming in het geesteswetenschappelijk onderzoek. De klassieke filologie was van 
trendsetter volger geworden. 
 

 
129 ‘Ten geleide’, Lampas 1 (1968/69) 1-4, aldaar blz. 3. 
130 Lampas 3 (1970) 203-4; citaten blz. 204. 
131 ‘Over doelstellingen’, Lampas 4 (1971) 2-25, aldaar blz. 15-16. 
132 P. Claes, ‘Close-reading van een Grieks gedicht’, Lampas 2 (1969) 207-221; reacties van de Werkgroep 
Litteraire Kritiek van de RUG en J.P. Guépin in ibid. 3 (1970) 114-17 en 214-28; en het weerwoord van Claes, 
ibid. 3 (1970) 229-37. 
133 H.L. van Gessel, ‘De stadskrant van Rome’, Lampas 1 (1968/69) 98-146. 
134 Deze laatste toevoeging is van belang, omdat ook ‘traditionele’ tekstkritiek gebruik kan maken van de 
recentere theoretische inzichten. Het gaat hier primair om de programmatische stellingnamen ten opzichte van 
het vak en de traditie; dergelijke stellingnamen sluiten uiteraard allerlei vormen van continuïteit in de 
wetenschappelijke praktijk geenszins uit. 



Hoezeer deze beide denkstijlen konden botsen blijkt uit het hiervoor besproken artikel over 
‘archaïsche denkpatronen’ dat Verdenius in Lampas publiceerde. Het is in dit tijdschrift een 
merkwaardige bijdrage, die in de redactie uitgebreid bediscussieerd werd voordat tot plaatsing
werd overgegaan.
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135 In de eerste plaats is het artikel in afleveringen verschenen. Blijkbaar 
was het te lang bevonden om in één keer in zijn geheel gepubliceerd te kunnen worden, 
hoewel de gepubliceerde delen in lengte het artikel van Van Gessel niet of nauwelijk
overtreffen en het redactielid Sicking een compleet themanummer over de Ilias volschreef, 
bestaande uit een inleiding en twee artikelen.136 Bovendien is het nooit voltooid; aan het 
van de laatste bijdrage staat nadrukkelijk: “wordt vervolgd”. Dat vervolg is niet verschenen.
Ook inhoudelijk valt het artikel enigszins uit de toon. Het artikel in Lampas begint weliswaar 
met een korte inleiding van anderhalve bladzijde, waarin de auteur heel kort op het modern
gebruik van het begrip ‘archaïsch’ inging. Met deze korte inleiding plaatste Verdenius zijn 
bijdrage in de actuele stand van zaken in de wetenschappelijke discussie. Maar hij ging n
op de moderne literatuurtheoretische, en dat wil zeggen inter

137re
vorm gesprok
b
 
Conclusie 
 
De klassieke filologie in Nederland werd in de eerste helft van de twintigste eeuw sterk 
beïnvloed door ontwikkelingen in het buitenland, met name in de Duitse filologie. In eerste 
instantie ging het daarbij om het overnemen van de sterk historisch georiënteerde 
vraagstelling van de Altertumswissenschaft. Toen hierop in Duitsland een reactie kwam, werd
deze ook in Nederland gerecipieerd. Het zogenaamde ‘derde humanisme’ rond Wern
en met name de vraagstelling van de Naumburger Tagung, vormde het uitgangspunt van e
reeks studiecon
d
bijeenkomsten, zoals van de vereniging Doodeka in Utrecht, werd Jaegers werk uitvo
besproken.138 
 
Deze confrontatie met het ‘derde humanisme’ had ook gevolgen voor het filologisch 
onderzoek in Nederland. Het duidelijkst is deze invloed bespeurbaar in het werk van de 
Utrechtse graecus W.J. Verdenius. Niet alleen heeft hij steeds weer nadrukkelijk stellin
genomen tegenover de standpunten van Jaeger, maar hij werd tevens nadrukkelijk en blijvend
gevormd door het alternatief dat op de Amersfoorter studieconferenties door met name Brun
Snell werd aangedragen. Verdenius benadrukte in zijn werk het onderscheid tussen de 
archaïsche literatuur en het hierin tot uitdrukking komende archaïsche wereldbeeld enerzijd
en anderzijds het moderne denken. De taal en de stijl waarin deze archaïsche literatuur was 

 
135 Mondelinge mededeling van prof. H.T. Wallinga, Utrecht, die destijds deel uitmaakte van de redactie. 
136 W.J. Verdenius, ‘Archaïsche denkpatronen’, Lampas 2 (1969) 96-105; Lampas 3 (1970) 98-113; Lampas 5 
(1972) 98-121. Sicking: Lampas 5 (1972) 402-464. 
137 Vgl. bijv. als contrast de inleiding bij het artikel van het redactielid A.D. Leeman, ‘Complexiteit en intentie in 
Vergilius’ eerste ecloga’, Lampas 4 (1971) 210-224, aldaar blz. 210: “Ieder modern wetenschappelijk 
verantwoord onderzoek van een stuk literatuur dient uit te gaan van een bepaalde, zo expliciet mogelijk 
formuleerbare, visie op de aard van het literaire werk in het algemeen. Hierbij is een zekere vertrouwdheid met 
enkele hoofdzaken van de algemene literatuurwetenschap onmisbaar.” Om daar dan troostrijk aan toe te voegen: 
“Bij de keuze en toepassing mag de literatuuronderzoeker gerust eclectisch en pragmatisch te werk gaan, mits 
zijn conceptie een zekere coherentie vertoont.” 
138 Vgl. voor de calvinistisch geïnspireerde kritiek van Alexander Sizoo: J. Zwaan, Alexander Sizoo. 
Calvinistisch classicus (Amstelveen 2007) 51-52 en 70. 



geschreven stuurden de waarneming van de werkelijkheid door de archaïsche mens, terw
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gekregen door het gebruik van het brede aanbod aan literatuurtheoretische benaderingswijzen. 

                                                

b
kloof die de moderne mens van de antieke scheidde en waarschuwde telkens weer vo
anachronistische interpretaties van de antieke cultuur.  
 
Deze visie op de antieke cultuur kwam ook tot uitdrukking in zijn methodologische 
uitgangspunten. Want omdat de antieke cultuur ‘vreemd’ was, kon zij niet met behulp van 
moderne methoden en concepten maar alleen ‘uit zichzelf’, dat wil zeggen uit de begri
concepten en stijl van de antieke literatuur begrepen worden. Daarom achtte Verdenius he
tekstcommentaar, waarbij de gedachtegang van een tekst stap voor stap gevolgd wordt, 
meest aangewezen middel een tekst begrijpbaar te maken. Daarbij dienden de antieke 
begrippen in hun ‘eigenheid’ beschreven te worden; dat wil zeggen dat ze waar nod
mogelijk in contrast met hun moderne equivalenten gedefinieerd moesten worden. Een 
interpretatiemodel waarbij uitgegaan wordt van een wezensverwantschap tussen enerzijds de 
onderzoeke
b
hield hij echter vast aan de expliciete verdediging van de intrinsieke waarde van de klassieke 
literatuur.  
 
Deze naar binnen gerichte benadering van de antieke literatuur maakte vanaf de jaren 19
toenemende mate plaats voor een benadering waarbij antieke teksten geïnterpreteerd werden 
met behulp van de vraagstellingen en methoden die ontleend werden aan andere 
geesteswetenschappen. Het ging er niet langer om de antieke literaire werken “uit deze 
werken zelf [te] begrijpen”139, maar om deze te interpreteren vanuit de literatuurtheor
doel van deze ontwikkeling was het vermeende isolement van de klassieke studiën binnen de 
letterenfaculteiten en het in toenemende mate interdisciplinair georganiseerde onderzoek en 

 
139 Snell, Gesammelte Schriften, 211. 



Gebruikte literatuur 
 
Aerts, Remieg & Klaas van Berkel red., De pijn van Prometheus. Essays over cultuurkritiek 
en cultuurpessimisme (Groningen 1996) 
 
Berkel, Benien van, ‘Tobie Goedewaagen. Een leven als Faust’, Vierde Jaarboek van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (1993) 9-36 
 
Berkel, Klaas van, Academische illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, 
bezetting en herstel, 1930-1950 (Amsterdam 2005) 
 
Beukers, Eelco, ‘Werner Jaeger en de „neergang“ van de Duitse oude geschiedenis’, 
Theoretische Geschiedenis 13 (1986) 489-502 
 
Boterman, Frits, ‘Inleiding’, in: Idem en Marianne Vogel red., Nederland en Duitsland in het 
interbellum. Wisselwerking en contacten: van politiek tot literatuur (Hilversum 2003) 7-19 
 
Brantlinger, Patrick, Theories of mass culture as social decay (1983; pb.ed. Ithaca, Londen 
1985) 
 
Broek, Ilja v.d., ‘De taal van het anti-parlementarisme. Poëzie en politiek in Nederland 1870-
1940’, BMGN 120 (2005) 
 
Burkert, Walter, ‚Mikroskopie der Geistesgeschichte. Bruno Snells Entdeckung des Geistes 
im kritischen Rückblick’, Philologus 148 (2004) 168-182. 
 
Calder III, William M., ‘The correspondence of Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff with 
Werner Jaeger’, Harvard Studies in Classical Philology 82 (1978) 303-363 
 
Calder III, William M., ‘Werner Jaeger’, in: Michael Erbe ed., Berlinische Lebensbilder IV: 
Geisteswissenschaftler (Berlijn 1989) 
 
Calder III, William M. red., Werner Jaeger reconsidered (Illinois 1992) 
 
Derkx, Peter, H.J. Pos, 1898-1955. Biografie van een filosoof en humanist (Hilversum 1994) 
 
Dietze, Carola, Nachgeholtes Leben. Helmuth Plessner 1892-1985 (Göttingen 2006) 
 
Duyvendijk, A.J. van, De motivering van de klassieke vorming (Groningen en Djakarta 1955) 
 
Everdingen, E. van, Zestig jaar Internationale School voor Wijsbegeerte 1915-1975 [Assen, 
Amsterdam 1976 
 
Finley, M.I., The use and abuse of history (1975; herdruk Harmondsworth 1990) 
 
Flashar, Hellmut red., Altertumswissenschaft in den 20er Jahren. Neue Fragen und Impulse 
(Stuttgart 1995) 
 
Fränkel, Hermann, Wege und Formen frühgrichischen Denkens. Literarische und 
philosophiegeschichtliche Studien (2e ed. München 1960)  



 
Fränkel, Hermann, Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums (2e ed. München 
1962) 
 
Fritsch, Andreas, ‘ “Dritter Humanismus” und “Drittes Reich”. Assoziationen und 
Differenzen’, in: Reinhard Dithmar red., Schule und Unterricht in der Endphase der 
WeimarerRepublik. Auf dem Weg in die Diktatur (Neuwied etc. 1993) 152-175 
 
Fuhrmann, Manfred, ‘Die Antike und ihre Vermittler. Bemerkungen zur gegenwärtigen 
Situation der klassischen Philologie’ (Konstanz 1969); herdrukt in: idem, Cäsar oder 
Erasmus? Die alten Sprachen jetzt und morgen. Gert Ueding ed. (Tübingen 1995) 13-51 
 
Ginkel, Rob van, Op zoek naar eigenheid. Denkbeelden en discussies over cultuur en 
identiteit in Nederland (Den Haag 1999) 
 
Goedewaagen, T., ‘De Oudheid en haar voortbestaan. Een beschouwing naar aanleiding van 
de studieconferentie over ‘De rol der klassieke oudheid’ in de ISVW’, Algemeen Nederlands 
Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 29 (1935/36) 25-35 
 
Groningen, B.A. van, ‘Paratactische compositie in de oudste Grieksche literatuur’, 
Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. letterkunde, deel 83, serie 
A (Amsterdam 1937) 83-114 
 
Groningen, B.A. van, ‘Vrijheid en gebondenheid in den Griekschen literairen vorm’, 
Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (Nieuwe Reeks 
1, afd. letterkunde; Amsterdam 1938) 531-551 
 
Hauser, Stefan S., ‘Orientalismus’, Der Neue Pauly, XV/1 (Stuttgart 2001) kol. 1233-1243 
 
Heijden, Chris v.d., Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog (2001; 8e druk z.p. 
2003) 
 
Hermand, Jost, Literaturwissenschaft und Kunstwissenschaft (2e ed. Stuttgart 1971) 
 
Jaeger, Werner, Paideia. Die Formung des griechischen Menschen I (2e ed.; Berlijn en 
Leipzig 1936) 
 
Jaeger, Werner, Humanistische Reden und Vorträge (2e ed. Berlijn 1960) 
 
Jaeger, Werner, Scripta Minora (Rome 1960) 
 
Jaeger, Werner red., Das Problem des Klassischen und die Antike (Leipzig en Berlijn 1931) 
 
Keizer, Madelon de & Sophie Tates red. Moderniteit. Modernisme en massacultuur in 
Nederland 1914-1940 (15e jaarboek NIOD; Zutphen 2004) 
 
Kramer, J.M., De Ilias als vredesgedicht (Amsterdam 1946) 
 
Krul, W.E., ‘De klassieke studiën in de negentiende eeuw’, De negentiende eeuw 13 (1989) 
69-84 



 
Latacz, Joachim, ‘Reflexionen klassischer Philologen auf die Altertumswissenschaft der Jahre 
1900-1930’, in: Flashar red., Altertumswissenschaft in den zwanziger Jahren, 41-64 
 
Landfester, Manfred, Humanismus und Gesellschaft im 19. Jahrhundert (Darmstadt 1988) 
 
Landfester, Manfred, ‘Die Naumburger Tagung “Das Problem des Klassischen und die 
Antike“ (1930). Der Klassikbegriff Werner Jaegers: seine Voraussetzung und seine Wirkung’, 
in: Flashar red., Altertumswissenschaft in den 20er Jahren, 11-40 
 
Lohse, Gerhard, ‘Geistesgeschichte und Politik. Bruno Snell als Mittler zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft’, Antike und Abendland 43 (1997) 1-20 
 
Paul Luykx, Cornelia de Vogel. Leven en bekering (Hilversum 2004) 
 
Mansfeld, J., ‘De Centrale Interfaculteit’, in: H.W. von der Dunk, W.P. Heerde en A.W. 
Reinink red., Tussen ivoren toren & grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit, 1936-1986 
(Maarsen 1986) 492-496 
 
Mansfeld, J., ‘Willem Jacob Verdenius’, in: Levensberichten en herdenkingen (KNAW. 2000) 
69-73 
 
Marchand, Suzanne L., Down from Olympus. Archaeology and philhellenism in Germany, 
1750-1970 (Princeton, NJ. 1996) 
 
Mennicke, Carl, Zeitgeschehen im Spiegel persönlichen Schicksals. Ein Lebensbericht 
(Weinheim 1995) 
 
Most, Glenn W., ‘Zur Archäologie der Archaik’, Antike und Abendland 35 (1989) 1-23 
 
Muller Jzn., F., ‘Situatie van de klassieke opleiding in Nederland, 1935’, Stemmen des Tijds 
25 (1936) 270-283 en 371-389 
 
Näf, Beat, ‘Werner Jaeger’s Paideia. Entstehung, kulturpolitische Absichten und Rezeption’, 
in: Calder III red., Werner Jaeger reconsidered, 125-146 
 
Plessner, Helmuth, ‘Das Problem der Klassizität für unsere Zeit’, Algemeen Nederlands 
Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 30 (1936/37) 152-162 
 
Pos, H.J., De betekenis van de studie der oude talen voor de vorming van de geest 
(Amsterdam 1935), herdrukt in: Keur uit de verspreide geschriften van dr. H.J. Pos, J.Aler en 
K.Kuypers eds. (Arnhem, Assen 1957) I, 88-110 
 
Preuße, Ute, Humanismus und Gesellschaft. Zur Geschichte des altsprachlichen Unterrichts 
in Deutschland von 1890 bis 1933 (Frankfurt/Main etc. 1988) 
 
Ringer, Fritz, Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine, 1890-1933 (oorspr. 
Engels 1969; dtv. 1987) 
 



Schütrumpf, Eckart, ‘Einige wissenschaftsgeschichtliche Voraussetzungen von Werner 
Jaegers Aristotelesdeutung’, in: Calder III red., Werner Jaeger reconsidered, 209-225 
 
Snell, Bruno, Die Ausdrücke für den Begriff des Wissens in der vorplatonischen Philosophie 
(Berlijn 1924) 
 
Snell, Bruno, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens 
bei den Griechen (1946; 2e ed. Hamburg 1948) 
 
Snell, Bruno, Dichtung und Gesellschaft (Hamburg 1965) 
 
Snell, Bruno, ‘Philologie von heute und morgen. Die Arbeiten Hermann Fränkels’, in: idem, 
Gesammelte Schriften, 211-12 
 
Snell, Bruno, Gesammelte Schriften (Göttingen 1966) 
 
Snell, Bruno, ‘Klassische Philologie im Deutschland der zwanziger Jahre’, in: idem, Der Weg 
zum Denken und zur Wahrheit, 105-121 
 
Snell, Bruno, Der Weg zum Denken und zur Wahrheit. Studien zur frühgriechischen Sprache 
(Göttingen 1978) 
 
Spranger, Eduard, ‘Vom Neuhumanismus bis zur Gegenwart’, in: Eduard Norden en A. 
Giesecke-Teubner eds., Vom Altertum zur Gegenwart (2e ed. Leipzig en Berlijn 1921) 67-79 
 
Spranger, Eduard, Der gegenwärtige Stand der Geisteswissenschaften und die Schule 
(Leipzig, Berlijn 1922) 
 
Spranger, Eduard, ‘Von der ewigen Renaissance’ (1916), in: idem, Kultur und Erziehung. 
Gesammelte pädagogische Aufsätze (4e ed. Leipzig 1928) 
 
Spranger, Eduard, Briefe 1901-1963. Hans Walter Bähr red. (Eduard Spranger, Gesammelte 
Schriften VII; Tübingen 1978) 
 
Verdenius, W.J., ‘De wetenschap der Oudheid’, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor 
Wijsbegeerte en Psychologie 30 (1936/37) 92-97 
 
Verdenius, W.J., ‘ΑΙΔΩΣ bei Homer’, Mnemosyne 3e Ser. 12 (1944) 47-60 
 
Verdenius, W.J., ‘L’Ion de Platon’, Mnemosyne 3e Ser., 11 (1943) 233-262 
 
Verdenius, W.J., Hector (Groningen, Batavia 1947) 
 
Verdenius, W.J., ‘Het derde humanisme’, Tijdschrift voor Geschiedenis 64 (1951) 225-244 
 
Verdenius, W.J., ‘Bedreiging en bezinning’, Hermeneus 29 (1958) 145-154 
 
Verdenius, W.J., ‘L’association des idées comme principe de composition dans Homère, 
Hésiode, Théognis’, Revue des Études Grecques 73 (1960) 345-361 
 



 
Verdenius, W.J., ‘Aufbau und Absicht der Erga’, in: Hésiode et son influence (Entretiens sur 
l’Antiquité Classique VII; Genève 1962) 109-159 
 
Verdenius, W.J., Homer: the educator of the Greeks (Mededelingen der Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 1969 deel 33, 
5). 
 
Verdenius, W.J., ‘Archaïsche denkpatronen’, Lampas 2 (1969) 96-105; Lampas 3 (1970) 98-
113; Lampas 5 (1972) 98-121 
 
Verdenius, W.J., Commentaries on Pindar I (Leiden 1987); II (Leiden 1988) 
 
Vogt, Ernst, ‘Wilamowitz und die Auseinandersetzung seiner Schüler mit ihm’, in: William 
M. Calder III e.a. red., Wilamowitz nach 50 Jahren (Darmstadt 1985) 613-631 
 
Wagenvoort, H., ‚Klassieke filologie’, in: Geesteswetenschappelijk onderzoek in Nederland. 
Een overzicht van hetgeen in Nederland in de jaren van omstreeks 1933-1943 verricht is op 
het gebied der godgeleerdheid, der rechtswetenschappen, der taal- en letterkunde, der 
geschiedenis, der philosophie, psychologie en paedagogiek en der sociale wetenschappen, 
J.N. Bakhuizen van den Brink e.a. red. (Amsterdam 1948) 139-158 
 
Weststeijn, Arthur, ‘Op zoek naar synthese. Filosofisch engagement in de jaren dertig’, in: 
Madelon de Keizer en Sophie Tates red., Moderniteit. Modernisme en massacultuur in 
Nederland 1914-1940 (Zutphen 2004) 357-375 
 
White, Donald O., ‘Werner Jaeger’s “Third Humanism” and the crisis of conservative cultural 
politics in Weimar Germany’, in: Calder III red., Werner Jaeger reconsidered, 267-288 
 
Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von, e.a., Die griechische und lateinische Literatur und 
Sprache (Die Kultur der Gegenwart, Teil I, Abt. 8; derde herz. ed. Leipzig en Berlijn 1912). 
 
Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von, Geschichte der klassischen Philologie (1921, herdruk 
1998) 
 
Wittkau, Annette, Historismus. Zur Geschichte des Begriffs und des Problems (oorspr. 1992; 
2e ed. 1994) 
 
Wölfflin, Heinrich, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in 
der neueren Kunst (1915; 6e ed. München 1923) 
 
Zwaan, J., Alexander Sizoo. Calvinistisch classicus (Amstelveen 2007) 


	Werner Jaeger en het ‘derde humanisme’
	De Amersfoorter studieconferenties

	Bruno Snell en ‘de ontdekking van de geest’
	De archaïsche stijl
	Het archaïsche wereldbeeld
	Verdenius en de zin van de klassieke vorming

