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Fig. 1. 

Een Meisjesschool 

en de opvoeding door muziek in de Ve eeuw te Athene. 

OnlaJlgs stelde Winter 1) de Attische vazen, waar het school
onderwijs te Athene op afgebeeld wordt, nogmaals bijeen, lichtte 
daar de plaats mee toe, waar Aristoteles 2) vertelt hoe de Atheners, 
vooral na den tijd der Perzische oorlogen, tot wel varen gekomen, 
niet langer uitsluitend met handenarbeid bezig, zich op allerhande 
wetenschap wierpen, maar allengs tot beter inzicht .geraakt, het 
fluitspel, als niet bevorderlijk voor de deugd, uit het onderwijs 
weg lieten en bracht daarmede, zooals de ouden reeds de mythe 
deden, de groep van Myron in verband, waar M~rsyas de flJ.liten 
wil oprapen, die Athene heeft weggeworpen. Mij gaf zijn' uiteen
zetting stof tot nadenken en onderzoek waarvan ik hier de uit
komsten wil meedeelen. 

De vazenschilders leeren ons de scholen vrij goed kennen; het 
onderwijs in het séhrijven 3), in de muziek vooral, met lier- en 
fluitspel, waar het: Mo;cr~ fJ-o) (fepl "i:.xáfJ4l1dPOII EJpOIl (fPXO~1 

') Schulunterricht ad griechischen Vasenbildern, Bonner J ahrbücher, Heft 123 (1916) 
S. 275 vvo 

") Polit. VIII. 6. T.xoM'n'IXÓtT'POI 'Ya.p 'Y1Y6,..,.01 ~Ia. Ta., ,~"opl"" x'" ""'Y",AO,j,IIXh'POI 

!rpo, «PITIj. , '1T' T' "p6T'pO. X"', I'o'T'" Ta. M,,~,xa. IPPO'''I'o'''T,,,U'T'' ;x dl. '1P'Y'" "'"'" 
f{"TO'TO I'o"'~';"'"'' o~~i. ~''''Xpr.O'T'" «AA' ;",{"Toii.T',· ~IO X"" Til. "'~A"T'lClj. 1f'Y"''Y0' 
"po, Ta., 1'o.z~';"fI,... . . . U"T'pO. ~' «"'~OXI,..""SIf ~Ia. Tij, ",Ip"" "'~T~, (3IAT'O. ~11'''',d.". 

Xpl"I' Ta ",a, «,ITIj. x*' Ta I'olj "pa, «P'TIj. """TI7'0'. . . . . .. EuM'Y"'~' 'lX" u, Ta "'P' TIJ. 
",~AIJ" c1"O TIJ. «,x",I". ","~OAo'Y",d.o.· lP"'''' 'Y"'P ~Ij Til. 'A'" • .b ,';poO""" It."o(3",}o.,j • .,.À, 
",uAD~,. x. T. A. Iets vroeger zegt hij: "ET' ~i olix '1"T'. 4 "'u AS, ~~IXa., «AMI ".IAAD. 6n'_T'x6 •. 

") Furtwängler-Reichhold Taf. 136 (Duris) Journ. of HelI. Stud XXV. 1905, PI. VI. 5. 
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4 EEN MEISJ~HOOL EN bE OPVOEDING 

àeî(lI)Je[l]v 1), waarschijnlijk van Sappho, het: ~TI1I1";XOpOll {fP.lIOll 
à,yoll1"tXl, misschien van Stesichoros zelven en: A~L nAO Er (bv. 
'á.PX.(0Jl4I) oVÀo(pillwlI) È'iI"'(IWlI;) 2) werd gezongen; zelfs, blijken.s den 
titel van een rol: Xelp~lIEltX 3), allicht de Hesiodus. toegeschreven 
XeipWlIOÇ U'il"'OO~"tXl waarvan wij enkele regels hebben 4), de opvoeding 
tot goede vormen. 

Wij zien dan ook de naakte knaapjes 5) streng in de houding 
staan, "pink op de naad van de broek", al dragen zij die niet, 
en de wàt oudere jongens geheel in hun mantel gewikkeld 6) op 
de wijze die wij kennen uit ·de beelden van Aeschines en anderen, 7) 
als die van de redenaars van later tijden. 

Wanneer dus volgeQs den Dikaios in de Wolken van Aristophanes 
de knapen zelfs bij vorst en sneeuw in den goeden ouden tijd 
naakt naar school gingen 8), dan moeten dat alleen de jongeren 
zijn geweest, zooals men nu een dertig, veertig jaar geleden de 
jongens uit de volksbuurten te Napels, ten "minste in den zomer, 
nog vaak náakt kon zien loopen, maar droegen de ouderen, niet
tegenstaande zijn bewering in 421 9) als of het himation, de mantel 
op de verweekeIijking van een later geslacht'zou wijzen, dat kleeding
stuk wel degelijk. Zelfs de Herakles van Pistoxenos 10) die door 
zijn kindermeid, Geropso, naar school gebracht wordt, is er in 
gewikkeld. Een hemd, XITc.)lI, draagt geen enkele scholier op de 
afbeeldingen, wat echter omtrent de werkelijkheid geen afdoend 
bewijs is. Ook staan of zitten zij rustig onder de les, zoodat zijn: 
"de dijen. niet aaneengesloten", TW P.I1PW P.~ ~tJlIIXOllTEÇ 11) eigenlijk 
niet past voor dien ouderen tijd, maar misschien zijn verklariIig vindt, 
zooals wij later zullen zien, in het anderw ijs van zang, met dans 
gepaard, dat niet voor het midden der eeuw zal zijn ingevoerd. 
" De school wordt ons ordelijk afgeschilderd, zelfs al hebben de 

') Furtw.·Reiehh. t. a. p. en Journ. of. HeIl. Stud t. a. p. (Duris?) 
S) Collo of the Hon. W. Hamilton Il. 103, kannetje. 
S) Klein Euphronios p. 283, Winter t. a. p. Abb. 2 (EuphroniOs). 
') KinekeI. Frg. epie. 148 vvo 
S) Leemans, de Zangles, PI. I. (Leiden) en Panofka, Bilder antiken Lébens. Taf. 

IV. 2. Collo of the Hon. W. Hamilton Il. 101-103 in iets losser houding, en blijkens 
een schets van Win(,er; weer iets vrijer op het kleine kannetje in het museum te Bonn, 
Areh. Anzeiger 1917 Sp, 18. Abb. 4. 

a) Furtw .. Reieh .. Taf. 71 (Phintins), Tnf. 136, Gerhard, nuserlesene Vllsenb. Taf. 
CC LXXXVIII , 9, Ann. d. Inst. 1878 Tav. d. Agg. P. 

') Beeld uit Eretria, Brunn-Bruekmann nO. 519, uit Epidaurus, Revue arehéologique 
1915 p. 44/5. 

a) v. 665;6 .1TIIt (3l1td,~f7v Èv Tlltirr,v 6dO;Ç EUT"lCTflJÇ ;ç 1(,~%p,rrTofi 

TO"Ç I(fIJ~~TIltÇ 'Yu~"O"Ç «'p6ouç, 1('; I( p ,~v ÓI d Ij I( lIt T lIt V f ~ 0 I. 

t) v. 987 rr" ~~ ,o"ç v"v .vO"ç;v l~ZTfo,ç 'JI"pOd,d"rrl(t,ç ivTfTU}.iX~IIt" 
10) Jahrbueh. XXVII (1912) Taf. 6 en 8. ") v. 667. 
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jonge edellieden hun jachtpanthers mee gebracht, waal;bij zij onder 
toezicht van hun paedagogen staan, die voor die dieren hebben ,tezor 
gen. 1) Toch zal daar wel af en toe de bedreiging van een nijdassigen 
schrijfmeester , zooals Euphronios 2) teekent, voor noodig zijn geweest. 
Voor een school in oproer wordt de mythe ter hulp geroepen als 
Herakies, bij een vazenschilder , in wien men weer Dm'is meent te 
herkennen, Linos, . dien Pistoxenos in zijn les mm Iphikles ,.alszulk 
een goedigen grijsaard schilderde 3), met een stoelpoot dood slaat 4). 

Van onderricht aan ' meisjes bleek tot nu toe te Athene niets en 
wij wisten uit ouden tijd alleen van het onderwijs dat Sapphg te 
1\1 ytilelle aan hare leerlingen gaf, want zelfs watPlato 5) voorschrijft, 
dat de meisjes na him zesde jaar, afgescheiden van de jongens, 
onder elkander moeten leeren , . bewijst állcen ' wat hij wenschelijk 
acht, niet wat placht te geschieden. 

Zoo was . het dan wel een verrassing toen enkele jaren geleden 
een rrmrmerell copie van het brons van· Myrón herkend werd, 
Athene, die toch volwassen uit het hoofd vanZeus te voorschijn 
sprong, in leeftijd gelijkend .op een allerliefst' schoolmeisje, .afgebeeld 
te vinden 6), maar dacht toch nog niemand aan een meisjesschool. 

Niet zonder eenige beschaamdheid moet ik erkennen, ,dat ik 
sedert . dertig jaar in _ het bezit ben van een attische schaal, (Fig ... 1) 
die ik te Rome b\i een han'delaar kocht, ben ik wel ingelicht, een 
van de weinige stukken die toen nog te krijgen waren uit die 

. zelfde oude verzameling, waarvan de belangrijkste, do()r Hartwig 
uitgegeven, nu het Museum te Boston sierelI , waarop klaarblijkelijk 

I 

een ,meisjesschool is afgebeeld. Aan de eene zijde, PI. I. 1., zit in het 
midden de leerm'es op een stoel, een open rol in de handèn waarop, 
jammer genoeg, alleen stippels het schrift aanduiden.. Voor haar 
staat de leerlinge, juist zooals de jongens in haar mantel gewikkeld, 
die alleen, door een rand, wat sierlijker is. Achter de leerares de 
vrou w die de zang met muziek begeleid zal hebben. Haar boven
lijf ontbreekt en zoo is het niet meer uit te maken of zij de lier 
bespeelde dan welde dubbele fluit. 

Aan de andere zijde, PI. 1. 2., 'Staat een meisje met uitgestrekte 
armen f met · de eene hand . een · bloem . reikend, met . de andere een 

') Ann. d. lnst. t. a. p. 0 en misschien P . 
I) Hartwig. Meisterschnlen XLVI. 
Ij Jahrbuch t. B. p. Taf. 5 en 7. 
') l"urtw.-Reichb. Taf. 105. 
i) Leges VII. IV, 7!H. c. ME'T'" eH 'TOY .~,.,." ,,,.; 'T~V .~î'T'v ~ ... "p.véll'~1Id "'~v liel" 'TO 'rlvoç 

i""'T'pIldV x6po. ",'Ev "'fT'" X6PIldV, ..... p1Évo. d~ "'1I'"u'Tliiç I~E'T' àlllltÎlIlldv 'T~V cl''''Tp.(3~v '1ro.rfIl'611d1l'1J<V, 

... poç els "0'" ", .. S tÎ IJ." 'T" .xp,iiJv 'Tp''1rEII'6 .... ""'Tépouç, 
") Denkmäler III Taf. 9 (Frankfort) ; Brunn-Bruckinann 591 (kop te. Dresden), 

http://met.de


6 EEN MEISJESSCHOOL EN DE OPVOEDING 

takje. Dat is de oude begroeting tot welkomst van een gast, die 
in den tijd der Pisistratiden reeds Exekias I) ons toont in zijn Leda, 
die h!lar zonen bij hun thuiskomst ontvangt, en zooals nog heden 
ten dage in Griekenland te doen gebruikelijk is. Ons meisje heeft 
blijkbaar op school geleerd hunr plicht als gastvrouw bevallig te ver
vullen en er den prijs voor verdiend, zooals haar gezellinnen ons 
bewijzen, die haar beider zijds een krans rijken. 

Fig. 2. 

Van een prijs getuigd ook de Nike in de schaal, Fig. 2., die, 
zeker namens de prijswinster , den krans op het altaar legt. 

Het is blijkbaar, waarop de Heer K. Kuiper mijn aandacht 
vestigde, een àywJI E~E~I"~ voor meisjes, verwant, al was die zeker 
anders, met die voor de mannen te Samos 2) en zooals wij die 

') Furtw.-Reichh. Taf. 132. 
") Dittenberger 6i2, 673, 674. 
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zullen moeten aannemen voor de meisjes te Pergamon 1). Het behoeft 
in ons geval geen openlijke wedstrijd ten overstaan van beambten 
van den staat te zijn geweest,' maar kan eenvoudig tot een school
aangelegenheid beperkt zij n gebleven, waar geen opschriften in steen 
gebeiteld, van spraken. 

Bij de geringe ont wikkeling, die de Attische vrouwen verwierven, 
wier kunstvaardigheid zich meest tot spinnen en weven schijnt be
paald te hebben, heb ik eerst gedacht dat deze schaal ons mis
schien de opleiding liet zien van die meer ontwikkelde vrouwen 
van anderen stam, die zooals een Aspasia Peri kies, een Leontion 
Epikurus, door hun hoogere beschaving tot deelgenoot in hun 
geestelijk leven en levensgezellinnen, ÉT(I,lp(I,/~), werden. Vreemd 
zoude het niet wezen zulk een school op een vaas afgebeeld te zIen. 
Ook wijst de Heer Kuiper mij op de plaats bij Isokrates 3) waar 
verhaald wordt hoe de jongelui, van zijn tijd, te Athene hun tijd 
verdreven met wijnkoelen aan de Enlleakrunos, of drinken in de 
kroegen, met dobbelen in de speelholen of te verblijven in de 
scholen der fluitspeelsters, zooals onze achtiende-eeuwers in den 
gang van het spinhuis. Mij lijkt daal' het geheel weer te eerbaar voor. 
Daal' ook de dochters del' Attische burgers koorliederen . gezongen 
hebben, moet het haar aan muziekopleiding toch niet geheel hebben 
ontbroken en kan deze sehool dus voor haar bestemd zijn geweest. 
Alleen als men de drinkschaal zelve, wegens de Nike, als bestemd 
voor een prijs zou moeten beschouwen, zou ik toch altijd nog 
liever aan mijn eerste gedachte willen vasthouden. De dochters der 
burgers zullen de goede vormen wel van haar moeders geleerd hebben. 

Vorm en teekening stellen deze schaal ongeveer gelijktijdig met 
de jongste met jongensscholen. De tijd van de fluitles te Leiden 
heeft A. E. J. Hol werda -i) uitvoerig vergeleken met een kleine 
groep schalen in de zelfde verzameling en die in den overgangstijd 
tusschen de oudere en jongere vazenschilders geplaatst. Daarmee 
komt ook de stijl van ons werk vrijwel overeen. 

Naast de ooren zijn klimopbladeren in den zwarten grond uit
gespaard. Dit is een betrekkelijk zeldzame versiering, zoodat men 
geneigd kon wezen het voor een fabrieksmerk te houden, maar 

') Ziebarth, aus dem gr. Schulwesen 8. 212, Atb. Mitth. XXXV (1910) 8. 436 nO. 20 
en XXXVII (1912) 8. 277. 

I) Allerminst te verwarren met ",ÓpVIltI . 

I) Orat. 15, p. 287: Gt /ûv "àp 1It~'TÄiv è"./ 'Tij, 'EVVllltlCpGUVGU ,j!u XGU/I'IV GTvGV Gt ~~ iv 'TGie 

lClIt'lf'I1A.fGI' ".fVGU/I'IV, ï'T,pGI ~~ iv 'TGie /l'lClpG~.fGI, lCU(3fUGIJ/I'IV, ". G A AG/ ~ ~ IV 'TGi, 'Tllv lItuAI1'Tp/~fl/v 

~1~IIt/l'lC:.A./GI, ~11lt'Tpl(3ou/I"v . 

') Jahrbuch rv. 1889. blz. 24. vv, 
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dan van een werkplaats waar zeer lang gebakken is, daar de stijl 
der vazen die het dragen sterk uiteenloopt. 1)_ Toch zijn er enkele 
die met deze schaal nauwer samenhangen.' Van de mij uit aJbeel-

Fig. 3. 

dingen bekende vazen is er een die misschien ook op een jongens
school betrekking heeft 2), een met badende of juister zich ver
schoonende vrouwen 3) en vooral die te Munchen met den uittocht 
van 'rriptolemns 4) (Fig. 3 en 4). Gezichtsomtrek en hanrbehandeling, 

Fig. 4. 

gewaadsplooien en aanduiding van randen zijn in deze laatste als 
van dezelfde hand. Nog overtuigend'er lijken mij de standen wan-

') Hartwig, Meisterschalen blz. 651, noot 2. 
') Gerhard, Auserlesene Vasenbilder. IV. Taf. CCLXXX 1-4. 
') Furtw.-Reichh. blz. 238 Abb. 83. 
') Furtw.-Reichh. Taf. 65. 
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neer ik den 'friptolemus met de leemres vergelijk, het meisje achter 
haar, die met beide handen een kransje ophoudt, met haar tegen
hanger op mijn schaal en de prijswinster voor wellevendheid me.t 
den man die naar beide zijden een fakkel uit&teekt, Furtwänglers 

Eumo)pos, maar meer nog met eén 
meisje ter linker, een van de doch
teren van Keleos, die geheel op 
dezelfde wijze met beide armen uit
gestoken, in haar linker een takje 
houdt, ook met een kelkbloem , 
terwijl geheel rechts haar zuster den 
vreemdeling met een ander bloem
takje begroet. 

~T u heeft de schaal te Munchen 
van binnen op witten grond een 
groote, in bruin en goud uitgevoerde, 
teekening van Hera, waar H ~ A 
naast geschreven is (l<'ig. 5). Zij 
staat naar rechts, in haar linker 
een schepter met goud om wonden, 
in langen chithon, gewikkeld in haar 
mantel met ingeweven randen ,die 
nog even een gouden halssnoer laat 
zien. Op het loshangende haar heeft 
zij een bruidskroon met palmetten 
tllsschen gouden banden, waarvan 
de bovenste gouden hallen draagt. 
Alleen hierin' wijkt deze af van die 

Fig. 5. op de munten, met den Herakop, 
van Argos en Elis. :Furtwängler 

heeft reeds opgemerkt dat deze, bijna geheel in haar mantel ge
wikkelde godin, zelfs in den plooien val , de gl"Ootste overeenkomst 
vertoont met het prachtig gesloten beeld dat Amelung 2) uit de 
afzonderlijke deelen herbouwde en waarin ik geneigd ben de Semne 
von Kalamis te herkennen 3). De Hem te Olympia was een zittend 
beeld en die hij Argos, die Polykletus verving, hoogst waarschijnlijk 
ook en van Kalamis wordt geen Hera vermeld. Het is trouwens 
de vraag of deze meester zelf zich zoo sterk zou herhaald hebben 
en men niet eer aan een navolger heeft te denken. 'Wij weten 

J) Röm. Mitth. xv. 1900, Taf. lIl. IV. Bulle, der Stil Taf. 117. 
") Jahrbuch. XXX. 1915. blz. 89. 
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dat een van zijne beroemde vierspannen door Praxiteles, den ouden 
natuurlijk, 1) waarschijnlijk kort na 446, voltooid werd. 2) Indien 
ik terecht in de godinnen van den gebeeldhouwden altaarhoren te 
Boston de weenends matrone en de lachende deerne van Praxiteles 
vermoed heb, 3) waarmee goed overeen zou stemmen het verschil 
van band dat Klein 4) meent op te merken met den tegenhanger 
in de verzameling Buoncompagni-Ludovisi, waarvan hij de toe
schrij ving flan Kalamis bevestigt, dan zouden die tot de Algu
mene 5) en Sosandra van den meester, als deze Hem tot zijn 
Erinnys, staan. Men is natuurlijk vrij het ietwat harkerige van 
deze godin in vergelijking met de levende werken van Kalamis , 
aan den vazenschilder te wijten, maal' zijn andere figuren geven 
daar allerminst aanleiding toe, terwijl de wagenmenner vfln Praxi
teles, indien wij daarvan · op het ca{iitool de nabootsing bezitten, 
juist aan hetzelfde euvel. mank ging. . 

Nu was er een Hem 'lHeia, als bruid dus, van Praxiteles in 
het Heraeum bij Plataea en wel buitengewoon groot fJ-Ey16El 
äYCl.ÀfL« fJ-lyCl.. 6) Zulk een kolos is van dén jongeren, den be
roemden, Praxiteles al zeer onwaarschijnlijk, past daarentegen weer 
uitnemend voor een leerling van Kalamis. Plataea zelf werd in · 
446, nadat Thebe door den slag bij Koroneia meester in Boeotie 
geworden was, geheel gesloopt, maar het Hemeu UI buiten de stad 
bleef gespaard en werd zelfs uit de slooperij der stad van een 
grooté herberg voorzien, zooals 'fhucydides verhaalt. 7) Het be
staande beeld del' Godin kan dus gespaard zijn of een nieuw 
kan bij de nieuwe inrichting in 445 mjn gewijd. Wij hebben 
muntjes van Plataea die Head 8) tusschen 387 en 372 zet, toen, 
na den vrede van Antalcidas, de Boeotische stadjes weer herleef
den, waarop een Herakopje voorkomt, in den geest ran de vroeger 
genoemden van Argos en Elis, de celle 9) met juist zulk een bruids-

') T. a. p. blz. 82/3. 
') Studniczka, Kalamis, blz. 60. 
') T. a. p. blz. 84. 
') Jahrbuch XXXI. 1916, blz: 231. vvo 
') Het verheugt mij dat Klein t. a. p. en Holzinger in den' grond der zaak volkomen 

met mijn voorstel instemmen, wanneer · de laatste echter Achnumene, acnumena voor
slaat, dan is dit paleographisch zeker niet beter en overigens geheel te verwerpen, daar 
deze bijnaam niet uit Homerischen tijd dagteekenen kan. Das Wort ist bei Epik. 
häufig, bei den Lyrik. u. Epigrammat. seIten. Von den Tragik. hat es nur Soph. 1.1. der 
Prosa ist es fremd. Passow v. AXil. 

") Pausanias IX. 2. 7. 
') 111. 68. 3. 
") Head, Historia N ummorum blz. 3-17. 
") Br. M. Cat. Centra! Greece PI. IX. 3. 
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kroon, de andere, 1) waar de kop naar voren gekeerd i~, misschien 
met een bekroning van ballen als de vaas ons leerde kennen, mis
schien met een krans van leliën en, zie ik goed, ook , met een 
halssnoer. Het ligt dus voor de hand aan te nemen d~t de · Attische 
vazen schilder het beeld van zijn landgenoot in het naburige Plataea 
heeft afgebeeld en onze vazen kort na het midden der Vde eeuw 
dagteekenen. Het ontgaat mij niet dat ze meest vroeger gezet wor
den, maar de geheele nieuwere kunstgeschiedenis leert ons dat men 
het werk van een onbekende, alleen op den stijl afgaande, op geen 
twin~ig jaàr lIa kan dateeren en dit zelfs hij het werk van een bekend 
meester SOJlIS moeilijkheden oplevert. Laat ik met één sprekend voor
beeld mogen volstaan. Een preItt van Rembrandt, wiens etsen meest 
een jaartal dragen en een geregelde en snelfe ontwikkelingsgang 
toonen, het portretje van van der Lindë, B. 284, werd door van Seidlitz 
in 1653 geplaatst. Uit een akte blijkt dat het eerst vlln 1665 is, 2) 
dus hier zelfs een vergissing van twaalf jaar. 

De groep van Myl'on zal wel niet veel vroeger dan onze vaas zijn. 
Wij hebben van dezen meester, zoover ik weet, maar een vast 

jaartal, 456 toen Chion de ~acedaemonier, voor de laatste maal, 
en 'l'imotheus van Kleonae, als pankrntiast te Olympia overwonnen, 
waarna hij hun beelden maakte. Zijn schijfwerper zal wel veel 
vroeger zijn, maar het lieftallige meisjeskopje vl1n zijn Athene kan 
men nauwlijks te Illat zetten en zijn Marsyas is om zijn lichaams-, 
VOl' men zeker jonger dan die pentathlos en loopt, door de uitdruk
king van , gel ij ktijdige gemoedsanndoening€:n, als schrik en begeerig
heid, reeds op de kunst van Zeuxis en Parrhasills vooruit. Het 
is wel jammer dat niet weJ:d overgeleverd bij welke gelegenheid 
en door ",ien dit werk werd gewijd en ons daardoor de gelegenheid 
ontbreekt na te gaan in welk verband het gestaan heeft tot de 
vraag die ons bezig houdt, of het aan de afschaffing van het 
fluitspel in de les voorafging, of zelfs misschien daarop betrekking 
kan gehad hebben. 

Het verhaaltje zelf van de uitvinding der fluit door Athene en 
hoe, als zij het speeltuig wegwerpt, omdat het blazen haar gelaat 
ontsiert, Marsyas het opraapt, schijnt niet veel ouder te wez~n. 
Het eerst vinden wij het bij Melanippides in dezen zelfden tijd, 
in enkele regels die Athenaeus 3) uit zijn Marsyas bewaarde: "Maar 

') T. a. p. PI. IX. 4. Het muntje is op het oogenblik niet bereikliaar. 
') Oud-Holland XXVII. t'909.blz. 111. 
') XIV. P. 646 E. « ~iv 'A~«v<l lSpy<lv' 'lpp.·Ji'v S'l.pliç ,b'o X"poç. r/.,'T' "pp.T' <l1~X'<I 

~.~6AII~<I, 0/1 ~. T,~' ira, 1UI1C6T<lT. ~a.~.', 
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Athene wierp het speeltuig weg uit haar heilige hand en zeide: 
"Vort schandelijke lichaamsbedervers, ik zal ' mij niet aan die 
leelijkheid geven". 

Ouder schijnt de strijd met Apollo te zijn of ten minste het villen 
van Marsvas, want dat het vel van Marsvas tot een zak wordt daar 

~ ~ 

komt het blijkbaar opaan. Zoo is bij Solon 1) "tot een zak gevild 
worden", .iO"xà~ JeJ&pOa:/, reeds spreekwoordelijk. Herodotus 2) .en 
anderen 3) die van de grot van Marsyas in zijn land van he,rkomst., 
Kelaenae in Phrygië vel'halen, spreken zelfs alleen van dien zak. 

De straf der Olympische goden, voor wie zich tegenover hen 
verhoovnardigen, ' is wel hard en ook Apollo kent geen medelijden 
als zijn Musén Thümyris blind maken of hij de zonen van Niobe, 
door zijn pijlen getroffen, als sneeuw voor de zon doet versmelten. 
Maar de barbaarschheid van het villen 4) wordt toch niet voldoende 
verklaard door dat Marsyas zelf een godheid uit onbeschaafde landen 
zou zijn. Neen wanneer een zak de huid van eefl goddelijk wezen 
is, dan is die godheid de god van den zak. Zoo goed nIs Niobe 
een rots is, in den sneeuwrijken Sipylos 5), en Daphne een laurier, 
lang voor dat zij vrouwen waren, zoo is ook Marsyas van huis uit 
een zak. I-Iet is zeker geen toeval dat het op een Sileen lijkende 
beeld op het forum te Rome en dat der steden met het Italische 
recht, dat Marsyas genoemd werd" zooals de munten ons leeren, 
een zak draagt. 6) Evenmin dat nooit voor zijn huid het woot·d 
Jop& of JÉpp.a: gebruikt wordt, die met JÉpelll, villen, samenhangen. 
Men zou kunnen vragen of zoonis Askos, de gigant zijn naam dankt 
aan d,en zak, die van zijn huid gemaak~ wordt, dit niet ook met 
Marsyas het geval was. ?rygisch is het woord waarschijnlijk niet, 

, want wij vernemen dat de zak van Marsyas eens weg spoelde en, 
waar die aan land dreef, een stad gesticht werd Norikon (Nc:,pIXOll) 
wat in het Phrygisch zak zon beteekenen. 7) Maar ik vraag mij 
af of Marsyas niet soms samenhangen kan met het zeldzame woord 
p.&pO"U7jO~ of P.&pO"/7jO~, meer bekend in het verkleinwoord p.a:po"/7jIO.JI 
in het latijn als marsupium niet zeldzaam. En dit wordt boven 
verwachting bevestigd door wat dé heer Uhlenbeck mij schrijft, dat 
Buck 8), zonder aan Marsyas te denken, ter verklaring van P.&pO"/7jO~ 
wijst op Avest. mariïi, buik, in minachtenden zin gebruikt, en dat, 

') Fragm. 337. ') VII. 2. 
') Xenophon Anabasis I. 2; Ael. Var. hist. 13. 21. 
') Vergelijk F. Man, Zur Geschichte der Barmherzigkeit im Abendlande. Bonn 1917. 
') Quint. Smyrn v. 291 vy. I:1"-rlÀ'I' vlq>6tv'rl .fXI 6'0' NI6~IfV À.z«v 6111'«v. 
0) Thedenat, Ie Forum Romain, blz. 134. 
') Euhemeridas bij ps. Plutarchns de Fluviis X, Marsyas 2. 
") Indog-Forschungen XXV p. 2ö7. 
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zoo goed als het Bng. belt!! (verg. ook ons dikzak), oorspronkelijk 
zak kan beteekend hebben. Het komt zeer dicht bij Mapcrta~. 

N amen van· voorwerpen uit het dagelijksche leven vertoonen, 
ook bij de Grieken, vaak de meest wonderlijke verscheidenheid; 

/.1 /.1 1.1 I , 
zoo cr/cruç, cr/crupo~, cr/crupa, cr/crUpllOÇ, cr/cruplla, cr/crl.!pllOll, cru pa , crup/a, 
crITTU{30Ç, crITTu{3a, crITTU{301l en N.t{3" , x.ttJ-{3" , x.utJ-{3oç, x.u{3aç, 
x.u{3{3a, N.u{3EOpOll, x.u{3EprOll, XU7rEÀÀOll, x.u~bl1, XU~EÀ/Ç, x.u{3/crg, X.1{30~, 
xl{3{3a, XI{3/cr/~, x/{2~P/Oll, XI{2wTO~, X/{3wTwlI om een paar voor
beelden te ·noemen, waarbij natuurlijk de verschillende vormen 
vaak kleine of , gmotere afwijkingen van beteekenis aanduiden. 
Zooals met den naam Kypselos, die van de stad Kypsele, di~ een 
xu~bl1 \ als sprekend wapen voel·t, samenhangt, zoo is de broeder 
van Marsyas, Kibyras de stichter van Kibyra 1), dat een mand 
als muntteeken heeft, ook als sprekend wapen waarschijnlijk. 2) 
De zak is de broeder van de mand: 

Ook de reiszak, XWPUx.o~, dien de vuistvechters, met zand of 
vijgenkorrels of iets anders gevuld opgehangen, ter oefening ge
bruikten, heeft zij n naam aR;ll meer dan een grot in Klein-Azië 
en Europa gegeven en, al wordt er geen in het land der Bebryken 
in Bithynië vermeld, in den goedig lachend en dikzak, ook zoo veel 
op Silenus gelijkend, dien Novios Plautios graveerde met zijn vui5ten 
op zijn gespannen buik vel trom melend , om als een echo de vuist
slagen van den Argonaut op den oefenzak te doen weerklinken, zou 
men daar gaarne de verpersoonlijking yan, Korykos dus, willen zien. 

In elk geval indien Marsyas een zak is en de rivier van dien 
naam dus wellicht naar het hol genoemd werd, waar zij doorstroomde, 
en bovendien de god van het fluitspel, dan ligt de vraag voor de 
hand of zijn speeltuig niet oorspronkelijk een' doedelzak is geweest, 
al weten de Grieken duar klaarblijkelijk niet meer van en kent 
hun fabelleer alleen de zak der winden van Aeoills. 3) 

') Steph. Byz. voce TtÎt3lZl. 

I) Head Historia Nummorum blz, 670. 
I) Odyssee X. 1-27. De Heer Vürtheim wijst mij nog op de zakken van ezelsvel 

die volgens Diogenes Laertius VIII. 2. 60, onder anderen overgenomen door Suidas v. 
ll'll"votlç, Empedokles deed maken om de scherpe winden te vatten ('II"POç TO ~tlAAIZt3.r» die 
de vrucht beschadigden. Het kan, ook in verband met de voorafgaande verzen van 
Empedokles, bezwaarlijk betwijfeld worden dat Diogenes hier aan een gevangen nemen 
van den wind denkt. Toch krijg ik den indruk dat de bijnaam KOIAu.-a"f.4IZç, wind ver
hinderaar, (met de variant 'A).f~lZvÉ,..oç bij Porphyrius vita Pythagorae 29 en Jamblichns 
vita Pythagorae § 136), en het werkwoord ~IÎTtIYf daarmee in strijd zijn, dat het ging 
om het vRngen van wind, zooals wij dat zouden verstaan, en ezelshuid daarvoor gekozen 
werd, omdat perkament leder is dat het zonlicht doorlaat, dat dus iets diergelijks werd 
beoogd als bij ons met broei ramen en vruchtenzakjes van geolied papier. Ik word ver
sterkt in deze meening door de andere lezingen van de zaak zooals bij Plutarohus, de 
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In den keizertijd komt dit boersche speeltuig, zooals in de XVIle 
en XVIIIe eeuw door het herderspel, tot eere, wanneer Nero 1) 

als utl'icNlariua lauweren wil behalen, maar Martialis 2) rekent het 
toch ongeloofelijk dat de 'beroemde fluitspeler Canus een ascaules 
zou willen zijn. Mau 3) vermeldt een volledigen doedelzak in het 
Museum te Napels, waarvan alleen de zak verloren ging. De heer 
van Wageningen wijst er mij op dat reeds Scaliger een doedelzak 
vermoedde in een vers van de Copa 4) uit den aanhang op Vergilius, 
wat sedert bevestigd werd dool' een aanteeken.ing in het Vatikaansche 
handschrift, 1577, uit de xe eeuw. Duidelijk spreekt Dio Chryso
stornus 5) van fluit spelen met een zak onder den oksel en Venantius 
Fortunatus 6) noemt den naam waar hij zingt: donec plèna BUO 

cecinit s!J111phonia flatu. Procopius wordt aangehaald als getuige 
dat de Romeinen den doedelzak voor oorlogsmuziek in hun legers 
gebruikten wat bevestigd wOl·dt door een in het Romeinsche Kamp 
te Richborough gevonden bronzen beeldje van een doedelzakspelend 
soldaat. 'Vaarschijnlijk is dit hetzelfde figuurtje dat Reinach opnam. 7) 
Zoo bleef dit speeltuig nog in gebruikin Schotland, waar de kleeding 
ook nog aan den Romeinschen soldaat herinnert. Als symphonia 
WOl"dt de doedelzak waarschijnlijk ook nog wel hier en daar wat 
vroeger vermeld 8), maar van hooge oudheid spreken alleen de 
scholiën van Bern op Vergilius 9) die meedeelen dat Tyrrhenus 
bij de Etl'uriers het gebruik van doedelzak en fluit uitgevonden 
had. Onzeker is de vermelding in het boek Daniel 10) die alleen op de 
klank en de verklaring van Saadia berust. Maar een zeker bewijs van 
hooge oudheid zouden wij in Perzië hebben indien werkelijk de 
Morgan 11) te Susa gebakken aarden beeldjes gevonden heeft van 

curiositate P 515. c. waar alleen van afschutting sprake is ('6POII' • .• ~Il<j)p«~",,) of alleen 
ezelsvellen (~op",f) genoemd worden zooals bij Suidas v. "IlJ"A"'. , ~op«, 'EIl'lr.~oxAlk Waar· 
schijnlijk zijn de verzen van Empedokles zelf de bron geweest waaruit gepnt is en dan 
ligt bet voor de band dat het vangen in zakken een verklarende toelichting is, uit 
misverstand aangebracht. 

') Suetonius, Nero. c. 5t 
J) X. 3 Credis hoc Prisce .•... voce ut loquatur psittacus cotburninis et concupiscat 

esse Canus ascaules. 
J) Pauly-Wissowa: Askaules. 
') v. 4: ad cubitum raucos excutiens calamos. 
") Orat. LXXI. 381 «"A"v ... T",j 1l"'~X«A"'., ~~"ov U'lrO(3",AÓVTIC. 
0) Vita Martini IV. 48. 
') Répertoire de la Statuaire Il, p. 309. 
0) Plin. N. H. IX, § 24 Delphinus - et musicae arte mulcetur, sympbonia cantu 

pr8ecipue et hydrauli sono. Polybius, 26. 10. 6. ~'lrIXIIIIl«l;IIIV Il.T:' X'P«T.OII X«I ~1I1l<j)1II~''''' 
Sympbonia wordt echter ook in andere beteekenis gebruikt. 

0) Georg II. 193. apud Tuscos enim a Turrheno symphonii et tibiae usus iDventus. 
'0) lIl. 5 en 15. ") Delegation en Perse Pl. VIII. 10 en 14. 
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doedelzakspelers met den zak onder den arm die uit de VllIe eeuw 
v. C. moeten zijn. Aan de vriendelijkheid van den Heer Pottier 
heb ik de teekening te danken die ik hier als Fig. 0 geef. De zaak 
lijkt mij vrij onzeker. Dat de doedelzak in Persie vijftien honderd 
jaar later in gebruik~ was leert ons het relief van 'l'akt-i-Bostan 1) 
waar in het orchest twee doedelzakspelers \"oorkome~. 

Uit deze gegevens leidt K(athleen) S(chlersinger) 2) met eenig. ver
trouwen af dat wanneer van Boeotiers die blazen (4)IJU"áv niet au)..eÎv) 

als (3()p.{3a~)..I()1 bij Aristophanes 3) 
sprake is, aan het gegons van den 
ondertoon (Eng.: drone, Fransch 
bourdon) van den doedelzak is te' 
denken. Wat zooals de Heer Hart
man mij mededeelde volkomen 
bevestigd wordt door een andere 
plaats vnn Aristóphanes 4) waar 
fluitspemrs van Thehe bHjkbaar een 
doedelzak van hondsvel bespelen. 
Hiermede stemt voortreffelijk over
een dat Garstang 5) in het hart 
van Klein-Azië in een Hettitisch 
relief uit de XIve ~euw v. C. te 
Eiuk, tusschen een guitaarspelèr 
en een trompetter 6) een doedelzak

Fig. 6. 

speler herkende. Fig. 7. Alleen is uit de wijze waarop dit op
geblazen hondenvel gehouden wordt wel duidelijk dat die doedelzak 
nog wel te onderscheiden is van de vormen die wij kennen in de 
cornemuse en de . musette, zelfs al zou men misschien voor de afhan
gende pijpen kunnen houden wat Garstang voor linten van de 
guitaar aanziet. Mij lijkt daarvoor ook een aanwijzing de regel van 
Catullus in zijn galliamben 7): 

Tibicen ubi canit P hry/C cu rvo !l r a ve calamo. 
Verder schijnt het aannemelijk dat zij gelijk heeft dat het CPIJU"I1T~PI()V 

en de cplJU"a)..)../dH waarmee de Lakonische in de Lysistl'ate van · 
Aristophanes 8) -hun dans begeleiden een doedelzak en de pijpen 

') Porter, Travels in Georgia , Persia etc. II PI. LXXIV. 
") Encyclopedia Brittannica. Bagpipe. ") Acharn. v 866. 
') Acharn. v. 862 en 863 ulde 0', , 11,,0, e./~lId,v 1I{,"lfT"u ",.plI, TOie ,,,Tlvo,, 4lUrijT' TaV 

"'pIIIJCTaV lCUVÓ,. De scholiast heeft er niets meer van begrepen, terwijl thans een regelrechte 
vertaling voor de hand ligt zooals reeds BergIer, Blaydes en van Leeuwen gezien hebben. 

') The Land of the Hittites. PI. LXXIII, blz. 262. 
j Perrot. Galatie et Bithynie Pl. 62 . 
. ') v. 22. ") v. 1245 en 1242. 

file:///~-__
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ZIJn, wat nog waarschijnlijker wordt wanneer men bedenkt dat de 
CPtJcr~TI1P, de blaasbalg der oude goudsmeden, zooals die op de 
Egyptische wandschilderingen 2) wordt afgebeeld ten minste, veel 
op een doedelzak lijkt. En als men met Frickenhaus 3) mag aan-

Fig. 7. 

nemen dat het koor der tragoeden werkelijk uit Lakonie kwam, 
kan men, verder gaande dan hij, Tpa'YepJ6ç door vergelijking met 
x,6apepJ6ç, a,j).epJ6ç verklaren als de man die ~en bok bespeelt, zoo 
men bedenkt dat in Calabrië nog heden ten dagen de doedelzak 
een geitenvel is, met het haar er nog op, en in Lacedaemon een 
kooraanvoerdel' zelf voor een koor fluit speelde. 4) Versterkt wOl'dt 
ik in deze meelling door het raadsel bij Athellaeus 5) waar de Heer 
Vürtheim mij op wijst, waar voor den blaasbalg eenvoudig de vader 
van het bokje, de bok dus staat. 

Silenus is oorspronkelijk het water van de hoschbeek dat zich 
met de bronnen, de Nymphen mengt en in het gevolg van nionysos 
wordt opgenomen. De thereutai op de schaal van El'gotimos zijn 
met een zak uitgegaan om hem te vangen en een riem om dien 
dicht te binden. Is het wonder dat de Grieken den god van den 
zak met den god in den zak vereenzelvigd hebben. 

De goddelijkheid van den zak verklaart zich misschien uit het 

') v. 866. ") Rosellini, Mon. Storici I nO. CL VIII, Wreszinski, Atlas, 82 en 86. 
") Jahrbuch XXXII. 1917. blz.lvv. 
') Arist. Polit. VIII. 6. f" AI%"'~l%f,..o"f T'Ç "op'I'yoç '" (, TO ç .,llA.,,,, T/fI ",,1/1. 
') P. 456. C: ,.,..~o"6,.,.QII T' "«,,.,p ipf~oll. 



J. SIX: "Een meisjesschool en de opvoeding 

1 

Verhand. Kon. Akad . v. Wetenseh. 

te Athene in de Ve eeuw." 

PLAAT I. 

2 

Nieuwe Reeks. Deel XIX. NO. 1. 
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vermogen van de huid, van een levend wezen afkomstig, lucht, 
dat is dus wind, adem, leven, gevangen te houden. 

Dat Marsyas zelf aUeen fluitspelend voorkomt is zeker geen be
zwaar, de zak zou anders reeds verdubbeld zijn, maar heeft er allicht 
toe geleid dat de doedelzak in de mythe in het vergeetboek rankte. 

Toch. schijnt vall overgeleverden samenhang van doedelzak en 
Marsyas te blijken uit de mededeeling van Pausanias 1), die er van 
kon weten daar hij uit die streek is, dat Marsyas de uitvinder is 
van het fJ-WrpWOIl alJ;""fJ-a nu wij in de onmiddellijke omgeving van de 
Magna Mater te Eiuk een doedelzakspeler vonden. 

Wij kunnen echter voor het onderwerp, dat ous bezig houdt, deze 
vraag gevoegelijk laten rusten en ons wenden tot het onderzoek wan
lleer, door wien en waarom, in het onderwijs op de school, het fluit
spel werd afgeschaft. Onze vazen leeren ons daaromtrent alleen dat 
zoolang zij geschilderd werden het nog voortduurde. Op de jongsten 
komt de fluit even goed voor als de lier. 

In Attika bestond leerplicht voor de zonen der burgers 2) en 
de kosten werden, zie ik goed, door den staat gedragen tot zij, 

. bij de algemeene verarming, op de schouders der rijken werden ge
legd, zonder dat de school daardoor ophield een openbare te zijn. s) 

Strijd om de lagere school schijllt er niet te zijn geweest, Het 
spellingvraagstuk heeft de gemoederen niet in beweging gebracht. 
Blijkens de 'YpafJ-fJ-CtmG~1I Tpa'YCfdUXII van KaUias met zijn {3~Ta 
(f;..q>a {3a, {3~Ta eT {3e {3~Ta ~Ta (3., enz. was het Ionische alphabeth ook 
op de school, evengoed als in het dagclijksche leven, het gewone, 
reeds vóór 431, toen EUI'ipides er in zijn Medea de wijsjes van 
navolgde, terwijl in staatsstukken het Attische eerst in 404, bij 
de wet, werd afgeschaft. 

Maar bij het hoogere en middelbaar onderwijs is het niet altijd 
zoo vreedzaam toegegaan. Anaxagoras ontvluchtte Athene, naar men 
wil in 430 4), van godslastering aangeklaagd, nadat hij die stad 

') X. 30. 9. 
') Plato. Crito P. 50 D. ~ oû "ItMîç '1rpO/l"TItTTOV ~fÛÎv 01 ;'1r; TOtTOIÇ T'TIt'Y/ÛVOI V6"01, 

'1rltpltyb.MYT'Ç TéjI '1r1t'1rp; T'~ /l'éjI /1" IV "OU/I'I'" _; yUI'VIt/l'TI", '1r1t1~ftllv; 

') Xenophon (?) de Rep. Ath. Ca.p. 1. § 13. TO~Ç ~I YU"YIt{o"'vouç ItVT66, "It; nl. 
,.OU/I'I"~V .'1rITIf~ltOVTItÇ "ItTItA,Au",v Ó ~;j,.oç, vOfl.l{1II1V TofiTO OV "ItAov ITYItI, ')'vo~ç !iTI OV 

~UVItTa. TItUT,z ;/1''1' .. f'1rITIf~,tflV. 'Ev Tltïç xoplf')'lltlç Itl/ "It; ,),ufl.VIt/l'IItPXlItIÇ "It; TPllfPItPXlltlç 

')'lyV"'/I'''OU/I'IV, !iTI XOPIf')'ofi/l'1 fl.IV 01 '1rAOt/l'IOI, ')'OPlf'yIÏTItI ~~ Ó ~;jfl.Oç. "It; TPllfpaPxofi/l'1 -; 

,),Ufl.VIt/l'lltpxofi/l'1 Ol' '1rMt/l'IOI, Ó ,H ~;jfl.Oç TpllfPItPXfÏTlt1 "It; ,),Ufl.VIt'IIItPXIÏTItI. 'A~lo; ol/v àp')'tplov 

Altfl.(3,zvllv Ó ~;jfl.Oç "It; ~~tdV 'Uel TP'XtdV "It; ~PXOtfl.fVOÇ u; '1rA'OJv IV Tltïç VItU/I')v I'VIt ItvT6ç TI 

1XII. "It; 01 '1rAOt/l'IOI '1r'V'/I'TIPOI ')'lyVOJVTItI. Wa.t natuurlijk op de instelling der liturgie slaat. 
') Zoo Rosenberg, Neue Jahrbücher XXXV ~915 blz. 215. 

Verh~nd. Kon. Akad. v. WetenBch. (Nieuwe Reekt). DI. XIX. NU. t. 2 
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waar hij sedert de Perzische oorlogen 30 jaar geléeraard zou heb
ben, niet lang dus na het midden der eeuw reeds eenmaal zou 
hebben verlaten. 1) 

Als Damon de leermeester van Peri kies in het lierspel zich voor 
de afschaffing van het fluitspel als leerstof, als voorzichtig man, op 
de godin zeI ve beroepen heeft, dan werd hij desniettemin, door 
het schervengericht, op wel eervolle, maal' min aangename wijze 
uit Athene verdreven. Wellicht heeft men dit als "pacificatie van 
den schoolstrijd" gevoeld. 

Wij moeten het evenwel eerst nog waal'schijnlijk maken dat wer
kelijk Damon deze wijziging in het leerplan bracht. 

Zooals reeds Isokrates 2) meedeelt, gold Damon, naast Anaxagoras 
de leermeester van Perikies , als de verstandigste van de burgers 
van zijn tijd, wat Plutarchus, 3) als reden van zijn verbanning 
rekent. En Aristoteles, 4) op wien Plutarch us 5) zich beroept, zegt 
uitdrukkelijk dat hij hem ook in staatszaken van raad diende, ter
wijl, zooals wij verder vernemen, zijn muzieklessen aan den staats
man als voorwell(lsel werden aangezien en Plato, 6) de comedie
dichter, hem spottenderwijze vraagt of hij soms de Cheiron van 
Perikies ook is. Plato, de wijsgeer, spreekt van zijn verhouding 
tot Perikies 7), noemt hem als makker van Sokrates 8) en ook als 
leermeester van den zoon van Nikias, 9) maar dit kan wel op 
latere tijden slaan, toen hij, na tien jaar, uit zijn verbanning zal 
teruggekeerd zijn. Uit niets blijkt dat hij zich toen met staatszaken 
zou ingelaten hebben. . 

Het schervengericht, waarbij hij viel wordt door Eduard Meyer 10) 

en Rosenberg 11) omstreeks 445 gezet. Zelfs al zouden zij, gelijk 
hebben, die het aan het eind van den loopbaan van Perikies plaat
sen, dan zou het toch bezwaarlijk na diens dood kunnen vallen. 
Dat er ten onrechte wel eens aan getwijfeld is, bewijst de scherf 
met zijn naam die Brückner te Athene vond. 12) Waarschijnlijk 

') Die dubbele uittocht ziet er weinig waarschijnlijk uit. Mocht men het bericht van 
Demetrius Phalereus bij Diogenrs Laërtius, 11. 7, dat Anaxagoras ten tijde van den archon 
Killias te Athene kwam, bij de letter nemen, dan zou zijn komst in 456 vallen in plaats 
van in 480 (Kalliades\ Dertig jaar zou dan als een rond getal op te vatten zijn. Alleen 
zijn leeftijd bij zijn eerste optreden zou veel ouder dan twintig moeten wezen. 

S) nep' «vT,~éTf",ç § 236. nEp","ijÇ ~~ ~uoiv i'Y'vlTo ~",1lfT~Ç, 'Av"'~"''Yépou TI TOr; K".

t;o~.v/ou """ /l.«(J.iIlVoç Tol; ".T'È"ûvov TOV xpó.ov ~pO.'~"'T«TOU ~é~"'VTOÇ fTvIU T';V ,,"oAlTllIv. 

') Aristides I. 7. 
') De Rep. Ath. XI. 27. óc Èdé"" TllIv ,,"O"'T'''';;V fi/Tlf'YlfTItC .T."" Ti[. nlp,,,"'i, ~'O "., 

W/TTp«JCI/T.V U/TTlpOV. ') Perikl. IX. 2. 
') ,,"PWTOV ~~v oZiv ~O, "'~ov, «VT,(30"W' /TI; 'Y%P, ÓÎç ~."'/T'V, ó XI/p"" i~'Spf.jl"" n,p'"",.; 

') .Alcibiades I. P. 118. C. ') Laches P. 197. D. ') Laches P. 180. D. 
") G. d. A. IV. 4 v . 43. 11) Neue Jahrbücher XXXV. 1915 blz. 208 en 211. 
") Aroh . Anzeiger 1914 Sp. 95. 
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heeft aan dit ostracisme Stephanus van Byzantium 1) zijn vollen 
naam Damon, de zoon van Damonides, van 080 ontleend. 

Geschriften worden van hem niet genoemd, maar bij Plato, die 
vaak van hem spreekt, en in het bijzond~r naar hem verwijst yoor 
de beteekenis der verschillende passen en maten, 2) en bij Aristo
teles vinden wij een leer uiteengezet die als de zijne herkend is. 
Wat Athenaeus 8) kort aandltidt met deze woorden: "Niet ten 
onrechte zeggen die van Damon den Athener dat de gezangen en 
dansen noodzakelijk ontstaan wanneer de ziel bewogen wordt en 
dat vrije en schoone ook zoodallige maken, tegenovergestelde ook 
tegenovergestelde" hangt daar blijkbaar mee samen, maar veel 
sprekender is wat wij bij Aristides Quintilianus 4) le1.en: " Want 
dat door overeenkomstigheid de klanken van een melodie een 
niet aanwezige stemming (~Ooç) scheppen in kinderen en de meer 
gevorderden en een verborgene te voorschijn brengen, hebben ook 
die van Damon uiteengezet". 

Want hier zijn wij midden in het vraagstuk. H. Deiters 5) 
heeft dan ook reeds aangetoond dat deze schrijver, in zijn eerste 
boek, gegevens heeft omtrent toonschalen die van Damon moeten 
afkomstig zijn en dat het beste van wat hij in zijn tweede, omtrent 
opvoeding door muziek, leert op Damon moet terug gaan, al noemt 
hij hem maar eenmaal met name en spreekt hij vaak slechts van 
"de ouden", ol 7rttÀttiOI. 

Aristides is een merkwaardig schrijver. Hij is blijkbaar laat, daar 
zijn voorstelling van de nederdaling der ziel op aarde en de invloeden 
die de spheren, die zij doorloopt, op haar vorming, men zou haar 
em bryologie willen zeggen, hebben 6), neoplatonisch is evenals de 
wonderlijke bespiegelingen in zijn derde boek. Aan het eind' van 
het tweede is zelfs een zinsnede, die niettegenstaande de vermelding 

a) V. "0<11 . .. . . A«fL'" A<IIfLO./dOIl "O<ll~fV. 
Il Rep. 400. 13. 'AM.èc T<IIGT<II fLi>, ~. d~ 'r"', ",ti fL'Tèc l1«fL/llJVOÇ (30IlAlII~6fLd<ll, Tlv.ç 

T' « •• AlII~,p/<IIç ,,/%. fJ(3P'/llJç ' ~ fL<IIv/<IIÇ ,,<11. ~AA'1ç "<II"/<IIç "pf"Olltr<ll' (3«trl/ç, ,,<11' Tlv<llç TO;Ç 

h<llVT/O'Ç },f''IM"{ov {1I8(.l0~ç. OTfL"" U (.l' «" '1" 0' v <11' IC. T. A. 

I) P. 628 C. Dil ,,"liiç ~~ AfrOl/tr.v ,,' ".pl A«fLIIIJV<II TO' 'A~"v<IIïov IJT' ,,«I Tècç ';'~.ç ,,«I 
T.Ç èpX~trflç «v«r"'1 rlv'fJ"6<11' ",vOllfL,v'1Ç "/llJç T;;Ç ,jIvx;;ç' u. "',' fL~V f},fIlO'plOl ,,<11' "<IIA<II' 

1rOIOiÎtrl TOI«tJT«C, (,(,c 6~i"«VTr«1 Tà:Ç ÈV(lVT/«Ç, 

') De Musica 11. p. 95. !fT' r.p ~j ÓfLO.6TIfTOÇ Dl ~Sórro, fJ"1I •• xofiç fL.AOU<IIÇ "A«TTOIlfJ"' TI 

DL" 'clv ij60ç 'lv T' "<IIïfJ"' _I Tolç ijd'l "po{?(3",,6fJ"' ,,<11. fvdOfLlIXOGv a«rOllr.v, '~~AOllv ,,«. DI 

'Ir'p) A«,..,m!C· zie ook p. 99. 
") De Aristidis Quintiliani fontibos I, Program Düren 1869-70. Zie verder von 

Jan, bij Pauly-Wissowa: Aristeides, 25 en Damon 17. Het is in Duitschland tegenwoordig 
de gewoonte den eersten uitgever van dezen 8chrijver Meibomius, Meibom te noemen. Dat 
is onjuist. De man was uit Holstein en heette Maibaum. Hij heeft hier in Holland blijk
baar zijn naam overgezet tot Meiboom, en dat weer verlatjjnseht. 

') P. 103, 1~, ook 76. v. J~n :rauly-Wissowa. Aristeides 25. 
2* 
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van zooveel heidensche goden, christelijk klinkt, waar hij van de 
zielen, in den hemel teruggekeerd, zegt: maar met kithru'l\ en lier 
alleen van de speeltuigen, als onbevlekte, loofden zij en eerden zij". 1) 

Hij is zeer zwak in zijn bewijsvoering. Hij stelt zich soms te 
vreden met een bewering bewezen te rekenen zoodra zij is uitge
sproken, 2) of geeft den grootsten onzin ten beste zooals waar 
hij de geschiedenis van Ares en Aphrodite in dier voege verklaart 
dat hij 3) Homerus onder Aphrodite de ziel , onder Ares de licha
melijke natuur wil laten bedoelen op zoo gezochte wijze dat hij 
zelfs in ÉpfJ-llIa.Ç, bedstijlen , Hermes hoort klinken. 

Maar het doet niet af aan de waarde van een opmerking wan
neer men er de verklaring niet aanstonds voor kan geven en juiste 
opmerkingen ontbreken niet. Zijn stijl is VAak langademig en om
slachtig. Maar hij beschikt over een rijken woordenschat die ·hem 
veroorlooft te snelle herhalingen van hetzelfde woord te \'ermijden, 
zeldzame uitdrukkingen te pas te brengen, vaak, wat in het Grieksch 
vooral zoo nauw luistert, niet-alledaagsche samenstellingen die uit 
de voorzetsels hun tint krijgen ter snede te gebruiken en zich zóó 
soms kernachtig uit te drukken, in teekenende bewoordingen. Het 
zij mij veroorloofd een voorbeeld te geven dat allicht van Damon 
zelf afkomstig is, daar Plato zich juist, zooals wij zagen, hier
omtrent op hem . beroept 4): "Verdel' zij n van de maten zij die 
sneller leiding geven heet en werkdadig, die langzamer treuzelend, 
los en leegloopend , dan zijn sommige rond, zeer glad, eamen
gedraaid en tot daden aansporend, andere, die door overvloed van 
klanken hun samenstel hebben zijn vadzig en klidderig en weer 
andere gemengd uit beiden en gematigd in hun bouw". 

Hij beroept zich behalve op Cicero en Plato, wat hij natuurlijk 
niet van Damon kan hebben, nrulst dezen, op Heraklitus en 
Pythagoeïsche wijsheid. Hij gebruikt enkele malen een goed gekozen 
beeld en heeft soms aardige opmerkingen. Zoó waar hij er op wijst 
van hoeveel beteekellis de klank is voor den indruk der woorden 
waar hij zegt 5)." Dit is een bewijs, dat indien soms bij de uit
legging de aandoening (7rttOoç) moet opgewekt worden dit niet te 

1) P . ll0. XIStIP'!' d~ XllrI ),';p'!' ",6,0Iç 6n«."" Á1ç'ÎJ«i"~T'pOIÇ I/""If~«' T' XIII/ ;Tf"'If~«' . 
') O. a. Begin van CXVII, P . 102/103. ') P . 105/106. 
') P. 99/100. 'ITI TiJ. ,' uS",iJ. 0/ "'~. TIIIXUT'PIIIÇ 'lr010';",'.01 T.o.Ç "i'IIIi'.o.Ç 61p",01 T' ,j~1 XIII/ 

dPIU'TtfplOI. ol d, (3Pllld';Ç X«/ Jc.III{3'(3),If"".«Ç Jc'''",'"OI T, X«/ ~~UXIU'TIXO/ 'ITI d~ ol ",h ~TpOi'i'';),OI 
XIII/ ''lrITPOXOI ~~odpof TI XIII) 1I'1JV'~TFIII",,,,"OI u/ ,jç T.o.Ç 'lrp«~"ç 'lrlllpIllX/oIfTlxo/, ol ~, 'Ir,pf'lr},flf/ 

TiJ. ~~6i'i'IIIV T~V ~';VS'~IV 'IxovT'Ç I/'lrTIOI T' ,j~1 XIII/ 'Ir),lIIdlllpÓlT'POI. ol d) ",,~Ol X'XPIII",'VOI 

T' .~ Jc",~o;v XIII/ ~';",,,,'TpOI T~V XIIIT«~TIII~IV. 

') P. 63. ~1f"'';OV dl' XIII/ 'Ylllp " 'IrOT' dlOI XIV';' XIII,.« T~' /p"'IfVlf«v 'Ir«'oç, eÎJx ~'U 
ToD 'Ir«P''Yx),;vIIII "'''ç T~V ~III'~> ''Ir/ T~V ""),If'U«v Ta TeleliTev 'Ir'PIi'I'Y.'T« •• 

http://rvvto-Tpapi.pt.evoi
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bereiken is zonder op eenigerlei wijze de stem te buigen tot de 
melodie." Zoo waar hij -ter loops opmerkt welke beteekenis voor 
de krijgskundigen de krijgsdans heeft 1), blijkbaar in de meening 
dat zijn lezers wel weten hoeveel die voor de lichaamsoefening der 
soldaten deed. Zoo ook waar hij het heeft over de muziek del' 
barbaren en er op wijst dat die der Pheniciërs en van hun afstam
melingen in Libye met hun zucht tot opschik in overeenstemming 
is 2). Want wij wisten wel uit afbeeldingen 3) dat Semieten en Syriers 
in het algemeen bonte kleeding droegen, maar te lezen is het, zoo 
ver ik weet, zoo duidelijk niet. 

Ook hier weer is men geneigd aan een ouden bron te denken, 
niet slechts om die Afrikaansche Pheniciërs maar om de keus der 
volkeren, die genoemd worden, in het algemeen. Alleen de Gara
manten , de negers der Sahara, die naast de Iberiërs vermeld worden 
als voorbeelden van hartstochtelijkheid door gemis aan muziek, 
zouden het eerst aan den vroegen keizertijd kunnen doen denken, 
maar . komen toch re·eds bij Herodotus 4) voor. Die Iberiërs, de 
Thraciërs en Galliërs laten vrij gr.oote ruimte van tijd, maar de 
Opiciërs. en Lucaniërs, waarmede hij zijn opsomming aanvangt, als 
voorbeeld van hen, die in het geheel niet geproefd hebben van 
muziek, en, indien zij der begeerte in het gevlei komen, ongevoelig 
zijn als een kudde, wijzen op een zeer vroegen bron. 

N u is het denkbaar dat iets van de leer van Damon eeuwen 
lang, zooals Aristides 5) schijnt te beweren, mondeling werd over
geleverd bij het onderwijs, man.r . dat geldt toch bezwaarlijk van 
diergelijke voorbeelden en nu er geen geschriften van hem genoemd 
worden zou ik geneigd zijn tot een andere oplossing te komen. 

De leer van Damon vinden . wij, zooals gezegd, in groote trekken 
bij Plato, die zich op hem beroept, maar vooral bij Aristoteles 6); 
soms bijna in de eigen bewoordingen van Aristides, die toch op 

') P. 71 ;. ~f Toic 1tOAlf'O/C, h oTc f'''AlfrTtII .~00,,1f'1JII" "t111 '~~0"'f'1i (1tPOII'S';"'1AI Of ""1 
,~~o"'f'oflf) (hij spreekt van het Romeinsche rijk) TtfV f'W "IITa. 1tIlPPIXIfV Tliiv TtIIlCT/,,6iV 

",.AiTIf' ':'c ~/a. f'ollll'l"iic 1t01.7TII/, TI oli "all A,,,,,v; 1tall'l ·'Ya.p 0';1t01l "til, TIIIITI 4JIIV'P'" 

') P. 72. 1t"Aiv 0, oTc ./c Ta 1tllpa. 4J1Î1I'1V 0/'II'TP"4J1f T"··TIjC f'OIlIl'I"iic, ./c 4J1IIIAÓT.,TIIt ""1 
""Of'OIlIl'/tII., TOIÎTIAIV 0,' f'" Ta '1tlgllf'IfTI"a. 6.Pllt1t.1Î0'T.C T"C T' V-IIX"c ';II'IV Afll' .... ,"".0, 

1<21 Ta II'rÁlf'tIITII o~ UOV ':'ptllt1; O'T'C, ':'c oï T6 1t.p' T." 4>01V1".,. "111 0,' TOIÎTIAI' ICIIT'" T.,. 

AI(3IÎ.,v '/""0'0/, . . . daarentegen voor wie tegen hun aard, de dingen der natuur zijn ver
keerd in gemeenheid en slechte muziek, daarvan zijn sommigen, de begeerte dienende, 
wat hun ziel betreft veel te losbandig, wat hun lichaam onbehoorlijk opgedirkt, zooals 
die van Pheniciën en hunne afstammelingen in Libye. 

") Behalve wat in de costuumboeken staat, "erwijs ik naar Wreszinski, Atlas z. 
altäg. Kulturgesch. T. 4; Museum of Fine Arts Bulletin VI. (nO. 36) blz. 48; Transaction 
of the Soc. of Bibl. Arch. vno 1882 Tel-el-Yahoudeh PI. I en II. Jou~. of HelI. Stud. 
Xli 1891. PI. IX-X. 

') IV. 183. ') P.75. ' ) Politica VIII, 4-7. 



22 EEN MElSJESSCHooL EN DE OPVOEDING 

één plaats ,bezwaar tegen de opvatting VRn Plato maakt. Alistoteles 
nu noemt Damon hier niet, maar wel Aréhytas van Tarente, wiens 
naaste buren de Opiciërs en Lucaniërs waren en van wien een 
geschrift wordt vermeld met den titel 'lf"ep'l 'lf"ftIJerJq-ewç ~8UG~ç 1), dat 
als onecht geldt, wegens de overeenkomst met Aristoteles. Bedenkt 
men even wel hoe bevriend hij met Plato was, dat Aristoteles hem 
juist aanhaalt, waar hij over de opvoeding tot stemming door 
de muziek handelt en bovenal dat Archytas een wijsgeerig musicus 
was, dan zou men geneigd zijn te vragen of niet deze Pythagoreër, 
al blijkt daar uit het kleine stukje dat wij hebben niets van, de leer 
van Damon op schrift heeft gebracht,- een leer die ook bij onzen 
Athener wel op Pythagoreïsche wijsheid moet opgebouwd zijn geweest. 
'I'er verklaring van dezen samenhang hebben .wij alleen aan te nemen, 
dat Damon . tijdens zijn ballingschap n8.l\r Zuid-Italië is gegaan en 
Archytas, als zeet· jonge man, mi~schien zijn leerling kan zijn geweest. 

Anderen, beter thuis in de geschiedenis der Grieksche wijs.
begeerte, zullen dit vraagstuk op nieuw moelen onderzoeken, uit
gaande van dit nieuwe gezichtspunt. Wanneer, om iets te noemen, 
Al'chytas als voorbeeld geeft 2): . Hjj die zegt van de Atheners, dat 
zij naar verhouding-. goede mannen zijn en hij die zegt dat zij 
in dankbaarheid te ' kort schieten, zeggen geen tegenovergestelde 
dingen", dan kan ons dat voor dezen Tal'entijn verdacht voorkomen, 
maar wordt het eer een bevestiging van echtheid, als Damon door 
zijn mond zou spreken . Sokratische wijsheid ook behoeft ons even
min te verrassen bij Archytas, den vriend van Plato, als. te ver
bazen wanneer zou kunnen blijken dat Damoll daarin zijn grooteren 
"makker" 3) was voorgegaan. Alexandros 1;11 diftdOXftÎÇ noemt Damon 
zelfs den leermeester van Socrates ~). Anderer zijds was Prodikos die 
van beiden 5), wat -op zich zelf misschien reeds veel verklaart. Het 
zou niet de eerste maal wezen dat wat werk \'an een navolger leek. 
van een voorganger bleek te zijn. 

AristideS' begint zijn tweede boek met het vraagstuk in dezer 
voege te stellen 6). "Vervolgens zullen wij dit moeten onderzoeken, 
of het mogelijk is op te voeden door muziek, of niet en met nuttig 

') Stobaeus Florilegium 1 70. Ongelukkig is bij Philodemus de naam weggevallen 
van den schrijver die zich op Damon beroepen had. Pauly.Kroll Suppl. lIl. Sp. 324 Damon 17. 

I) Stob. Eclog. 11. 2. P. 24. ' 0 'Y"P A/'YI». ",p, ' A6IJtYtû",., .. , .. .,., ,,/11.,." M'YDV 1I.~p" 

à'Y«'OI, ""' ó AI'}''''''' &lç iJlTI '1r'pl X"P'TtJtÇ <fJ«üAol. oÈn, ;venT/s )..'')'0''''1'1 . 

I) Plato Laches. P. 197. D. ') Diogen. Laert. Il. 19. I) Plat» t. a. P. 
") P. 59. Ta ~~ "',.,." .,./T1i.,.0 ~,6.TI»~ 11. ''''/T",,j,6,,,,s/ll ,,6.,.,po. ~1/./II"'o. "/II,~,6". ~'" 

",Ol//T,"ij, ~ TOÛ."V"'/o. , ,,/11, XP~/T'",o. ~ oûl"",liiç, ""t /T6"'''/IIv'''/IIt;J ~ .,.,.à" ,,/11) ~'" ",lil, ",.,Ao"o'//II' 
~ ~'" "AII6.1»., ,,/11, "po, "'06TO', ",.,., """S .. ,,«~ oû~,,,,f/ll Xpij/T'ç .,.ál. ,;ç ,,/IIIJ,I//T,. ""O~O"'",/II-

1;o,"".",v ~ "l" .,.06.,.1». "/TT'. '.,,,xoli .,.~v "I1lÉAII/II. - .,..,w.,.«ç 'Y"P "'''ç "'''''/Til' "'",I1l'/T(3,,.nl/TII, 
Q "/II,I'I/.,.,,,èi, ;",li Xf'r/ll' TPÓ"O,_ 
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gevolg, of .in het geheel niet en allen, of sommigen en door éen toon
zetting, of door verschillende en of er heelemaal geen gebruik is 
voor die soorten, die voor de opvoeding afgekeurd zijn, of dat 
daarvan nog eenigerlei nut is te verkrijgen, want alle deze vraag
stukken behandelt de opvoedkunde." 

Zijn lange betoog te volgen zou geen zin hebben. In het kort 
komt het hierop neer dat de ziel van tweeërlei aard is, 'meer gees
telijk: het verstand, meer lichamelijk: het gemoed. Met het eerste 
heeft hij zich ,hier eigenlijk niet bezig te houden en waar hij zich 
daarover uitlaat 1) geeft hij beschoUwingen over Homerische ver
zen ten beste, die geen hoogen <Junk geven van het onderricht 
waartoe zij behooren, in welken tijd zij dan ook op. school in 
zwang mogen zijn geweest. Het gaat verder over de opvoeding 
van het gemoed. In het kort komt het hierop neer dat de ziel 
een harmonie 2) is zooals de Pythagoreërs, leerden en zij, zooals ,met 
een aangeslagen snaar een gelijk gestemde meetrilt, 3) de stemming 
~mdergaat, door de harmonie der muziek te voorschijn geroepen. 
Stemmingen, bij herhaling door nabootsing Qpgewekt, druk~en een 
blijvenden stempel op het gemoed. 4) , Kinderen zijn van nature be
wegelij.k en tot zingen geneigd. 5) Daarvan is partij te , trekken, 
door hun opvoeding door muziek, die , gelijktijdig door woord en 
beweging invloed op heJl uitoefent. 6) Maar daarbij is nauwlettend 
toe te zien op den aard der muziek~ 7) te vermijden wat harts
tochten, 7ïa6~fUtTa 8) opwekt of verwijfd maa"kt, te kiezen wat 
stemming, ~6oç ,9) wekt en tot manmoedigheid, ltpET~, 10) leidt. 
Wij hebben geen reden dit alles in bijzonderheden na te gaan. 
Het is voor ons doel genoeg er op te wij;ren dat de Dorische t0011-
zetting hiertoe alleen geschikt geoord,eeld wordt als mannelijk 11) 
en het fluitspel dat reeds de , Pythagoreërs 12) ontriedèn met nadruk 
veroordeeld wordt als vrouwelijk, klagend en huUerig, 13) waarbij 
~rollwelijk natuurlijk als onm8.nnelij~ is op te vatten, 14) de speel
tuigen ,die besnaard zijn verkozen worden, als minder hartstochte
lijk, 15) terwijl natuurlijk de· verwijzing naar Athene en Marsyas 
en diergelijke niet ontbreken. 16) Ik kan niet nalaten dit hier nog 
aan te halen. 17) "Want hetzelfde toch zeggen zij dat het verhaal 

') P. 80 vvo ') P. 103. ') P. 107. ').P. 64. ') P. 62. ') P. 64. 
') P. 68. ') P. 75. ') P. 79. '0) P. 74; 80. ") P. 96. ") P. 110. 
U) P. 101. 9ijAII en .,.il. /IIuAil • .,.0. 4>P':'Y'O', 'YO'Fil • .,.. 'oI''T/II ,,/lil 6plf.ÀI~If. P. 107/8. 
JO) P. 77/8, 79, 91, 9q. ") P.I07. 11) P.109.en 108. -
U) P. 108. 'T/IIU'TilI 'YilIp ~~ ,,/11, .,.il. ,,!iSo. ;.~.f"'II~S/llf 4>-' .,.il. M/II~':/II', .,./11 'A'1rdA'AIIII'1H; 

lSp'Y/II'" 'T' XIII' ,dAlf '1rpO'TI",,~/II.""/II ' .,.il. "h 'YilIp <f>p:I'Y/II 'To, "p',,/II~6i''T/II rhrÈp '1ro'T/II"il. W K.AIII ... rr, 
, «~lCDii U"If' 'Til. JUplOV "/11, '1rA~PIf ""'I1"«'TIIII' "111' ?; O:tit"~1f 'TII",,«.tl. 'T61ro. ci'1rtp"vrlll ",. IJ~/II'TO' 
ll''T/II, 'Til. elf /1114' po, ;~f P'TIf,d.O" 
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aanwijst van Marsyas, dat de voorkeur geeft aan de speeltuigen 
en wijzen van Apollo, want de Phrygier die opgehangen is boven 
de rivier te Kelaenae op de wijze van een zak, vond een luchtige 
plaats vol winden en duister , boveh het water zij nde, en . gene 
hangt aan den aether". 

V oor de opvoeding zou het fluitspel schadelijk zijn en het is 
daarom af te keuren al moge men het toelaten tot verstrooiing 
van den grooten hoop, voor wie de schr~lver een groote minachting 
heeft, omdat zij nu eenmaal niets beters waard zijn. 1) 

Ook hierin herkennen wij dien democraat, wiens minachting van 
den demos blijkt uit den raad, dien Aristoteles 2) hem aan Perikies 
laat geven, door de instelling van een daggeld voor de gezworenen: 
"aan de meiügte hun eigen geld te geven". 

Het ligt dus voor de hand dat Damon, de musicus, niet alleen 
de man is geweest die er Perikies toe bracht allereerst het Odeion 
te bouwen, s) waardoor de spot nog scherper wordt van Kratinus, 
die Perikies, als het schervengericht voorbij is, waarbij Damon 
viel, hlat optreden met het Odeion op .zijn schedel, 4) maar hij , 
voor wien, volgens Plato, 5) "geenszins de wijzen der muziek 
aangeroerd worden zonder de hoogste wetten van den staat", vooral 
de afschaffing van het fluitspel bij de opvoeding der jeugd, als 
leervak op de school dus, heeft doorgezet, en wél vóór omstreeks 
445, aen vermoedelijken tijd van zijn val. 

Hiermede is natuurlijk geenszins in strijd dat hij als de uit
vinder van een nieu wen toonaard, de È7r«'IIElpiIlI1ÀudlfJ"rl 6) door
ging. Voor den lierspeler van beroep gold niet hetzelfde als voor 
de opvoeding der jeugd. 

Plutarchus 7) en Gellius, 8) die zich op Pamphila beroept, 
geven · een ander verhaal, dat goed bekeken, wel een bevestiging 
zou · kunnen zijn. Alcibiades zou geweigerd · hebben verder fluitles 
te krijgen, omdat het fluitspel onvrij en onedel was, den zang uit.:. 
sloot en het gelaat ontsierde, onder beroeping op Athene ,. die de 
fluiten weg wierp en A polIo, die den speler vilde. Het zijn eenige, 
maar niet alle van de reeds genoemde redenen en het spreekt van 

') P. 69/70. 
S). De Rep. Ath. XI. 27. 27. ~,~6v/II' T07ç "oAAo7ç T" 1II,"liv. 

S) Het juiste jaar is niet bekend. Judeich, Topographie van Athene blz. 74 noot 8 neemt 
kort na 445 aan, de voltooüng na 44~. 

') Plut. Per. XIII. 8. '0 trX,.Oxl4>/IIAoÇ z.~ç II~. ",Otr',X.TlIIl n.,,,,AI,,ç Tq.~,;OV ~." TOG 

",",,/011 ~X"'" ;lf"~i! TO/JtrT,IItMV "/IIPO/X'TIII'. 

') Rep. P. 424. C. O{,~III(UG 'Y'" ",.OGVTIII' (Ulltr'ItiiÇ T,no, 1f.,.11 .,oA,'1"","v .6,...,. TWV ""'Y/"..,.IH, 

lJç 4>lItr' ... T' t>Á,...,v JC/II' ",/SOf'lll' . 
' ) Plutarch. de Musica P 1136 E. ') Alcib. Il. 5-7. ") Noot. Att. XV. 17. 
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'zelf dat w-egens den onwil van een enkelen schooljongen, al heette 
hij Alcibiades, geen wet werd gewijzigd . Maar het lijkt niet 
moeilijk te gissen waar het ver}laaltje vandaan kwam. Het is juist 
iets voor een dichter der Attische Comedie ons zulk een belachelijke 
voorstelling van de oorzaak der wijziging te geven van de muziekles. 

, Pamphila kan 'de geleerde mannen uit haar omgeving de plaats 
hebben, hooren aanhalen en die voor goede munt hebben genomen. 

Wij zullen weldra omtrent Kleon juist zulk een schooljongens
verhaal biJ Aristophanes vinden. De comediedichtcr heeft zelfs 
ditmaal de woorden van den knaap misschien niet eens hehoeven 
te verzinnen; ze alle,en een gewicht in den schaal doen leggen dat 
zij niet bezaten, want wij weten door Plato, dat hij werkelijk geen 
fluitspelen had willen leeren. 1) Alcibiades diè in 431, in den 
slag bijPotidaea, meestreed , 'moet toen minstens 20 jaar oud 
zijn geweest en is dus in 451 of eerder geboren: Kleine potjes 
hebben groote ooren en wanneer er bij Perikies, zijn voogd, druk 
gesproken werd over denadeelen van het fluitspel en de wensche
Jijkheid het op school af te schaffen, is het dan niet natuurlijk 
dat hij er het een en ander van opving en" met zijn aanleg in 
overeenstemming; dat hij tegen de les in opstand kwam? 

Zou dat waar zijn, dan mogen wij die gebeurtenis ook niêt veel 
vroeger zetten dan 445 . Zoo schijnt wel alles erop te wijzen dat 
,het schervengericht, waarbij Damon viel, vtij spoedig op zijn wets
wijziging is gevolgd en dat, zou zijn val soms pas in de IM.tste 

, jiren van Perikies te plaatsen zijn, de afschaffing van het fluitspel 
tocn in zijn vroegeren tijd moet vallen. 

Maar het was niet het fluitspel alleen waarom het ging. Dit 
-heeft wel meer, na tijden van roem, als toen K uhlan zijn melodiën 
dichte eu Quantz voor een fluitspelend koning als Frederik de 
Groote schreef, tijden van minachting gehad, zooals toen men, een 
eeuw later, de liefhebbers sarde ' met de vraag · wat leelijker klonk 
dan éen . fluit. Het ging om den heelen aard der muziek en haar 
uitvoering. Damon verlangde geen staan in de houding zooals wij 
op de vazen vonden, maar beweging in de maat en juist wat hij 
daaromtrent zeide heeft blijkbaar den indruk gemaakt hem in 't 
bijzonder eigen. te zijn, 2) zelfs van standen- schijnt hij . invloed op 
de stemming verwacht té hebben, s) "Alleen de muziek voedt op 

') Ale. P 106 E. Socrates zegt: 0;' 'YÎkp o~ II<;,Al1~ 'Y' !tSo"c ,...Mv. 
") Zie hb. 19 noot 1. 
") ÀrÎstides P. 93. ~6v., o~ ~01l"'1"~ ICII<I 1.6",; _. ?l'p"~"'1V ,1,,6.,., ?l'II<'O'~", ti;' ol .Lcm;.,..v 

tI;,O~ ~41' Ivac "'X,,~II<"'oc ?I"?l'lfy6T"IV, «AAÎk ol ~~.j.u x.v, té _6' 'i_l1'7'tlV .,.lJv d?l'IIt'Y'Y,AAII,uv.v 
~c "'0 01",10, .,." • .,., ~tI,41~' ICII<I ~. xfv.,.,.,v ",,61.,..,..,.,.,. 
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dOQl" h6t woord en de gelijkenis der handelingen en niet door on
bewegelijke en in een stand vastgestelde, maar door levende beelden 
die, naar gelang van wat zij mededeel en , vorm en beweging llaar 
behooren wijzigen" en 1) "daarom vooral is zulk onderwijs passend 
VOOl" de kinderen, opdat hun door de nabootsingen en gelijkenissen 
in hun jonkheid overkomt te weten en door gewoonte en oefening 
te begeeren, wat hun als zij volwassen zijn in ernst past". 

Daus aan zang en muziek dus gepaard moest het gemoed der 
knapen vurmen tot mannen en misschien mogen wij hiermede in 
verband brengen de woorden van den Dikaios bij Aristophanes 2) 
die van de knapen uit den goeden ouden tijd spreekt en zegt dat 
het onderwijs hun leerde een lied te oefenen . de dijen niet aaneen
gesloten, bewegend dus, De Wolken zijn van 421 en die school
herinneringen kunrum dus een 35 jaar oud geweest zijn. 

Dan was verder voor Damon de Dorische toonzetting de eenige 
die tot het beoogde doel leidde. 3) 

N u hebben wel Pluto en A .. istoteles zijn leer, in hoofdr.aak tot 
de hunne gemaakt, maat· het is toch de vrallg of er te Athene een 
eerlijke proef mee genomen is, zoodat wij het hem niet kunnen 
verwijten, indien er niets mee schijnt bereikt te zijn. Het lijkt 
weinig waarschijnlijk. Wij hebben een aanwijzing, dat zoo de fluit 
al afgeschaft bleef op de school, de Dorische toonzetting geenzins 
de eenige werd. Het hoogadelijke koor in de Ridders van Aristo
phanes 4) bespot Kleon, uit het mindere volk voortgekomen, met 
de woorden: "Maar ook ik verwonder mij over zijn varkensmu
ziek. Want de knapen die met hem school gingen zeggen dat hij 
de dorische alleen, als stemmend bij de lier, en geen andere, 
wilde leeren , waarop de lierspeler , boos, hem beval zich weg te 
scheeren , daar die knaap niet anders harmonie kon leeren dan 
(met eene woordspeliog die niet te vertalen is) omgekocht". 

Als een andere Alcibiades zien wij Kleon hier en van den waren 
zal dus de comedie iets diergelijks verteld hebben, maar tevens 
vinden wij een schoolmeester die van het uitsluitende heil van de 
Dorische voois niet wil weten. Wij verwonderen ons dan ook Biet 

') T. &. p. P. 64. ~'O ""I /I."'AlITT" T01ç "'''''ITI~ ~ To, .. 6TIf ", .. ,~,I .. /I.'T'M~ITT''', ~"'IIIÇ ~,. 
Tij" ;11 "'ÓTJfTI fll~';rrfÓJ:I TI ICtÛ Ó(.l.QIW'1'EfJlJV ,1dlva" 'TI "%1 ;1rI'v/-l.7v tr~{rr, a{« crClIl~~'HZV ",,, 

,_",).'T.,V tTU(.l{3l%fIlDI 'T~V ;11 ~ÀlJ(f~ /A-fTOt <1'1rOfJdijC ;1rIT'},.OUfJ.fllfIJV. 

") Nubes v. 127. ,TT' .. li ",po[J.ild.1y ~IT[J.' è~f~"IT"fY, TiAl [J.l1piAl [J.t, ;~Y'XOYTIrÇ. 

") P. 96. ""I T.z~ Tp6'1rIllY TOfY~Y 4 [J.h ~tlJp'Oç (3 ... 6T"TOÇ ""'I IIpp'y, ",pi",.,Y lia". 
') v. 985-96. «AA:' ""I TÓ~' f')llll')l' O"~"'«~'" Tilç ';o[J.o~lTf .. ç ""Toli. tp"'lTl "a.p ""TO' Dl 

'1r .. 1~,ç, 0" ~~y,tpofT",Y, T~~ ~lIIp'IT,1 [J.6Y'!Y /l.IY "'P[J.ÓTTflT1... 441"'a. T~Y A6,,,,y, IIAAlfv ~ 'o"" H.M" 

/l.tIC4,1~· ~T4I TO. "'~"'P.'ITT~~ ~p,,'ITSI'T' "'Ir"'''''Y "-'Al6"y, ~ç "p""~f,,, • . 6 ", .. r, Q&TQç Dl; ~6''''T4I1 
", .. ~.r. ~. "'" ~"'pO~OJ(IITT/. 
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langer dat Damon het veld heeft moeten ruimen, waI1neer hij de' 
schoolmeesters tegen zich had. 

'.Fegenover den lof bij Plato staat ook de h~on bij Philodemlls 1), 
die van Epikurus afkomstig kan zijn. 

Maar zelfs al was Damon gebleven, lijkt het nauwlijks waar
schijnlijk dat hij over voldoende medewerkers, die zijn bedoelingen 
maar zoo dadelijk wi:.'iten uit te voeren, zou hebben kunnen be
schikken en over genoeg verscheidenheid van liederen, ten volle 
berekend bij de opvoeding der knapen die stemming te wekken, die 
ze tot hartstoehteloosheid en mannelijke deugd leidde. Wij kennen 
er geen. Aristophanes 2) schijnt er een paar te noemen rraÀÀ~J'a 
7rEpa-hraÀ~v J'elJl~JI en TJ1À{7ropÓJl Tl (dóafJ-a waarvan het eerste van' Lampro
kies wars, 3) die als de leermeester van Damon genoemd wordt .• ) 

Aanwijzingen omtrent de woorden geeft Aristides niet en .verdere 
nRn welijks. Men zat toch waarlijk in plaats daarvan niet kunnel\' 
volstaan met wat hij ba-lelt over mannelijke klanken van klinkers 
en medeklinkers, wat geheel den stempel van zijn eigen tijd draagt, 
d()or gelijkstelling van E en al en het onvermeld laten van I, IJ, 
El en Ol nu de J1 besproken is. 5) 

Men moet tevreden zijn met wat hij over de muziek zegt, in 
deze woordeR: 6) in de ha.rmonieën toeh, die van hem (Damoll) 
zijn overgeleverd, zijn van de gedragen klanken nu eens de vrou .. ' 
welijke, nu eens de mannelijke in overvloed te vinden, of in ge
ring aantal, of in het geheel niet aanwezig, maar klaarblijkelijk 
om voor de stemming van iedere ziel ook een passende harmonie 
te hebben. Daarom is van de deelen van de melodie de pel/8eia 
(d. i. het voortdurend aanslaan van een zelfde snaaI') het nuttigst, 
die telkens· in de keuze der noodigste tonen gezien wordt". 

Tot mijn leedwezen moet ik aan de kenners van muziek geheel 
overlaten de waarde van deze mededeeling te beoordeelen . Ik. kan 
alleen het vermoeden uitspreken dat, in samenhang met wat wij 
over zijn beoordceling der maten vernamen·, het hiel' ten deele ten 
minste om rust en zelfbeheerschen zal te doen zijn geweest en 

1) Uitgaaf van Kemke, .Leipzig 1884. S. 104 (IV. col. 33-34) 1('" AIÎ,..lo/~ , . ; 'TD, .. fi'Tlr 
'JrpDç 'TO~ç. "ÀI11,vo~ç "p.o" .. yf'Tlltç 'b.,y . 1(IIt, ,..;, 'To.ç ""IIt'T'TD,..'VOUÇ, .qn~«I(,t;.~ "'Tl1p6iç, 

") Nub. v. 967. 
") Sehol Plato. Alcib. I. 118 c. 
') Schol. Arist. N ub. v. 1.; Schol Aristidis IIl. 537. 
") P. 92-94. 
'j P. 95. ;. yollv 'Tlltïç "'Jr' IItU'TuiÎ 'Jrlltpllt~.~o,..'VIlt,ç Iftp,..o~fllt,ç 'TQj~ ~,po",'Ylo/y ~S6Y'Ylo/~ &'T~ 

,..h 'TO~ç S,jll"Ç, Ó'T~ ,H 'TO~ç IIpp.ylltç "IT'T" '''p.ï. ij'TO, 'Jr }.fov.xt; O~'Tlltç, ij h' """''T'TOV ~ ou~' 

!flllo/Ç 'JrIltPlllll1,..,..'VDUÇ, ~;;lIO~ Ó/ç 1(1It'T" 'Til ~Soç I/;tJx;;ç il(<<IT'Tl1ç 1(IIt, Iftp,..ovflltç XPIfr",,..iuor1n,Ç ~,il 

I(Id 1"IWv ,..~pG,.1'i/ç /UlIo'1fTJtftJIÇ ;' ·I(.Aol/f-lf""'Jr,rr.flC'Tà XPI1IT,,..ÁrrIltT'OV,;V ;l(lIoy~ 'TfJv .xvllt'YnlD"r.x'T/III" 
~S6y'Ylo/~ iI(DtIT'To'T' S'lo/POUf"~I1 , 
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daarbij nog even wijzen op het verhaaltje dat bij Martianus 1) staat 
hoe hij een dronken jonge man ontnuchterde door den fluitspeler te 
gelasten een wijs met enkel spondeeën te blazen. Aan de waarheid van 
diergelijke vertelseltjes behoeft men niet te hechten. Zij kenmerken 
-een kunstrichting niet minder wanneer zij geheel verzonnen zijn. 

Een opmerking wensch ik evenwel aan de deskundigen voor te 
leggen. Ook in de hedendaagsche muziek komt de herhaling van 
een toon niet zelden voor, in liederen zoo het schijnt vaak in den 
aanhef, máar toch ook elders. Het lijkt mij dat dit kunstmiddel 
gezocht wordt om aan de . woorden die het begeleidt bijzonderen 
nadruk te verleenen. 
. Mag ik ten slotte er op wijzen, dat zoo een Tyrtaeus en een 
Körner in den regel te zeldzaam zijn om met hun kunst de opvoeding 
der jeugd te vullen, er wel aan wijzingen bestaan voor de opvoe
ding van breede lagen' van het volk tot geloof door psalmen en 
gezangen, tot vaderlandsliefde door het volkslied. Bij het laatste 
vooral is het zeker de muziek, die de gedachte zoo diep inprent 
in de zielen dat zij tot een alles overheerschende overtuiging wordt. 
Dat mogen wij vermoeden mn het 'EJI }J-~pTOIJ ,,)..al, TO ;icpoç cpop~a'''', 
dat Athene bewaard heeft voor een nieuwe tyran, dat zal, meen 
ik, gelden van het Wilhelmus, dat als drager van de liefde van 
het volk voor den Vader des Vaderlands en zijn nazaten, die op ; 
zijn }'riesche neven overbracht, dat is zeker waar in :I<'rankrijk 
van de Marseillaise, als uiting van de zegevierende omwenteling en 
ik vraag mij af of de millioenen, thans onder de meest in het 
oog loopend valsche leuzen, worstelend op leven en dood, tot al
geheele vernietiging toe, om dingen die voor de meesten zoo ver
af liggen en zoo ongrijpbaar zijn ', als de Bagdad-spoorweg, dit vol 
zouden honden, wanneer de ziel der volkeren niet gestemd was op 
een Rule Brittania en een IJeutacltland IJeutschland über Alle.a. 

Plato 2) spreekt de gedachte van Damon kort en krachtig uit in de 
woorden dat "het meest doordringen in de diepte van de ziel de maat 
en de harmonie en zij maken zich het ste.Yigst van haar meester". 

Vraagt men de oOl"'l8.ak? Het kan bezwaarlijk alleen aan de kunst 
te danken zijn, voor wie niet allen gevoel hebben. Zou misschien 
de mensch, die zong eer hij leerde spreken, daarom in zijn binnenste 
wezen nog altijd sterker worden geroerd door het . gezongen, dan 
door het gesproken woord? 

') IX. 926. 
") Pol. p. 401. D. ~'TI ~ItAl/l''T1II I(III'TIII~~I'TIIII I;, 'Ta ~''Ta, Tij, t/>lIxii, 6 'Tf {1I§~a, W ."dVlIII, 

1(111' ~ppl»~.Î/I''TIIt'T1II li'1f''TI'T1II1 1II{,'TIj,. 
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