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_~' ig. J . 

Een Meisjesschool 

en de opvoedi llg dooL' muziek in de Ve eeuw te ALhene. 

Onlangs stelde Will ter 1) de Attische vazen , waal' het scho01-
onderw ~j s te A thene op afgebeel<l word t, llogmaals bij een , lichtte 
J aar de plaats mee toe, waar Aristoteles 2) vertelt hoe de Atheners, 
vooral na den tijd der Perzische oorlogen , to t wel varen gekomen, 
lIiet langer uitsluitend met ha lIJenarbeid beûg, zich op allerhande 
wetenschap wierpen , maal' allengs tot betel' i IIzieht geraakt, het 
Huitspel , als niet bevo rderlij k voor J e deugd, uit het onderwijs 
weg lieten ell bracht daarmede, woals de ouden reeels oe mythe 
deuen, de groep van My ron ill verbalId , waal' Marsyas de fluiten 
wil oprapen, die Athene heeft weggeworpen . M ij gaf zijn uiteen
zetting stof tot lIadenken en onderzoek waarvan ik hiel' de uit
komsten wil meedeeJen . 

De vazenschilders leercJl ons de scholen vr~i goed kennen; het 
onderwij s in het séhrij ven 3), iJl de muziek voornI , met lier- en 
fluitspel , waar het: MoÎa-a 1./.,0) äcpt L,y.~{J.(/'lIJpov EJpOll äpxolJ.at 

' ) SchuIlIn terricht uuf gr.icchiscll en Va senbildern , Bonner Jahrbiicher, Heft 123 (1916) 
S. 275 vv. 

' ) Polit. VIII. 6. 'f. X 0J..,ITTIKWUPOI yètp Y1YÓl-l.EVOI dlèt Tèt, EU 7ropf." )!.,) l<Ey.,J.O'~UXÓTEpOI 

'Jrpà; &:pET~Y, tri TE 7rpÓ~EpOY KCÛ l.ler " T a M~cl l>::?t ~pOV'1{.I.a T J(,..1 ÉVTEÇ Èx TWV tp ywv '7rá(j'1~ 

;f7T'TOYTO {.I.Ct14a-EWÇ , OVdÈV àUl!Xp !VOVTEÇ, &:ÀÀ' È r./{~TofivTEÇ · dlà Kaû T~V CtVÀ'1TIK~V ~yClyOY 

'7rp àt; Tà:~ {.l:t1~(jEIt;. .. ... f:a-T EpOV d' &:7rEd01<lt.l.átJO'1 dlà ';' ~ç roE /p ct; CttJTij Ç ~ËÀT IOY dUYctl.l.ÉvwV 

Kp!VE tY T O 7r pGç &pET~V xxi TG {.I.~ 7T' pàç &pET~Y rrUYTE7voy . .. •. .. E vJ.6ywç (j ' JÉX EI Ka:l TO 7rEpl r6J1I 

""MiJv u7rà TWY à.pXafwv lJ,u1oJ.oY~IÛYOY · ifJa<lT) yètp d~ T~Y , A1~Y.itv fUPOUIT.,y à.7ro(3".'iÎv 'TOL t; 

ctvAo6ç. x. T . À. Iets v roeger zegt hÜ : " ETI di o~~ JÉrrT JV ó ctvAOÇ ~11~àY, àÀÀè.c (.I. xA ).ov Opy tClfTTJK6v . 

' ) l!"llrtwiingler-Reichholu Taf. 13G (Duris) Journ . of Hell. Stud XXv. 1905, P I. VI. G. 
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àd(II)Je[I]1I 1) ,. waarschijnlijk van Sappho, het: L/TI11T1XOpOIi {fP.1I01l 
àYOI(J'()(,I, misschien van Stesichoros zdven en:. ML ('lAO Er (bv. 
apJé(ó{J..()('I)' otJÀO(P.!1IWV) È7r(iWlI;} 2) werd gezongen; zelfs" blijkens den 
titel v:ln een rol: XelptJw()(, 3), allicht de Hesiodus tqegeschreven 
XeÎpwyoç U7rOe~IG()('1 waary~n 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 ,.brö~k", al dragen zij die niet, 
en de wat oudel~e 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 tij~en. 

Wanneer dns volgens 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 aqeen de jonger«;ln 
z~jn geweest, zooals men nu een dertig, veertig jaar geleden de , 
jongens uit de volksbuurten te Napels, ten 'minste in den zomer, 
nog vaak naakt kon zien loopen, maar droegen de ouderen, niet
tegenstaande z\in bewering in 421 9) als of het himation, de mantel 
op d.e verweekelijking van een later geslacht zou wijzen, dat kleeding
stuk wel degelijk. Zelfs de Herakles van Pistoxenos 10) die door 
zijn kindermeid, Gel'opso, naar school gebracht wordt, is er ln 
gewikkeld. Een hemd, XITC'J1I, draagt geen enkele scholier op de 
afbeel4ingen, wat echter ointrent de .. werkelijkheid geen afdoend 
bewijs is. Ook staan of zitten zij rustig onder de les, zoodat zijn: 
"de dijen niet aaneengesloten", TW P.I1PW IA ~U1I{X01lTEÇ 11) eigenlijk 
niet past voor dien ouderen tijd, maar misschien zijn verklaring vindt, 
zooals wij later zullen zien, in het onderwijs van zang, met dans 
gepaard, dat niet voor het midden der · eeuw zal zijn iilgevoerd. 

De school wordt ons ordelijk afgeschilderd, zelfs al hebben de 

') Furtw.-Reichh. t. a. p. en Jourll. of. HelI. Stud t a. p. (Duris?) 
') Col1. of the Hon. W. Hamilton 11. 103, kannetje. 
') Klein Euphronios p. 283, Winter t. a. p. Abb. 2 (Euphronios). 
"j Kincke1. Frg. epic. 148 vvo 
') Leemans, de Za)lgles, PI. I . (Leiden) en Panofka, Bilder antiken Lebens. Taf. 

IV. 2. Collo of 1he Hon. W. Hamilton II. 101--103 in iets losser houding, en blUkens 
een schets van Winter; weer iets vrijer op het kleine kannetje in het museum te Bonn, 
Areh. Anzeiger 1917 Sp, 18. Abb. 4. 

6) Furtw.-ReiclJ. Taf. 71 (Phintias), Taf. 136, Gel'hard, auserlesene Vasenb. Taf. 
QCLXXXVlII, 9, Ann. d. Illst. 1878 'rav. d. Ágg. P. 

') Beeld nit Eretl'ia, Brunn-Bruckmanu n~. 519, uit Epidaurus, Revue arehéologique 
1915 p. 44/5. 

") Y. 665/6 .iT'" (3"'dll; ElV Èv ntÏlJ'lV ódoï. '''n'''Tw. È. "d"'P'IJ'TofJ 

Taii • . "W(",~T"" 'ru(",voii. &1p60u., ".i "p 1("' v W d '1 "'" T '" v I tp ° I. 
") v, 987 lJ'ii d€ ,oii. viiv ."Oii. Èv ,'(","'T!OI' 1I'pO~ld"IJ'''.'' ÈvTETU).ÏXO"" . 

'0) Jahrbuch.' XXVII (1912) Taf. () en 8. ") V. 667. 
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jonge edellieden hun jachtpanthers mee gebracht, waarbij zij onder · 
toezicht van hun paedagogen staan, die voor die dieren hebben te zor
gen. 1) 'foch zal daal' wel àf 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 
Heraldes, bij een vazenschilder , in' wien men weer Duris meent te 
herkennen, Linos, dien Pistoxenos in zij n les aan lphiklesals zulk 
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 Sappbo te 
Mytilene aan hare .leerlingen gaf, want zelfs wat Plato 5) voorschrijft, 
dut de meisjes na hun 'zlIIde jaar, afgescheiden van de jougens, 
onder elkander moeten leeren, . bewijst ,alle~n ~at hij wenscbelijk 
acht, niet w:;ttpl~cht te geschieden. 

Zoo w;:tS het dal?- wel een _, verrassing toen eQkele jaren geleden 
een marll,leren copie van het br9,I1s Van Myron berkend~erd, 
Athene; .die .toch volwassen uit het hoofd van Zeus te ':vo,o.rsq~ijn 
sprong, in leeftijd gelijkend op een allerliefst schooln:'leisje ~ afgebe,eld 
te vinden 6), ma~r dacht ~och nog niemand aan een .inei-sjessc;hool. 

Niet zondereenige beschaamdheid moet ik . er.kenI?-en :; ;d~t ) 'k 
sedert dertig jaar. in het bezit ben van een at,tischeschaalr..(Fig. 1) 
.die .ik te Rome b~i een handelaar kocht; ben ik wel ingeli~,ht, ,een 
van de weinige stukken die toen ' nog te lÖ'ijgen ~vare.~ .llit .die. 
zelfde oude .veriameling, waarvan de ' bel.angrijkste, dÇ>or Hart,wig 
uitgegeven, nu het Museum te Boston siereu, waarop klaarblijkel~ik 
een meisjesschool is afge,Qeeld. Aan de .eene zijde, PI. I. 1. ,.zit i~ ' het 
midden de leerat'es op een stoel, een open rol in de handen '.waarop, 
jammer -genoeg, alleen stippels 'het . schrift aallduidcu: 'Yp ol haar 
staat de leerlinge, juist zooals , de jongens in: haar .mantel ge\vikkeld, 
die alleen, door een rand, wat sierlijker is. Acht<:lr ,de ' leerares de 
vrouw 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 wel de dubbele fluit. 

Aan de andere zijde, PI. 1. 2., staat een meisje met uitgestrekte 
armen, met de eene hand een bloem reikend, met de andere een 

1) Ann, d. Inst. t. a. p. 0 en misschien P. 
') Hartwig. Meistersch,alen XL VI. 
' ) Jahrbuch t. a. p. Taf. 5 en 7. 
") ];'urtw,·Reichh. Taf, 105. 
') Leges VII. IV, 79-1. C. ME'T" dÈ 'TOV ri~É'Tl1 )(/%/ 'T~v i~É'TIV OUI&)(p,vÉrrOfJJ /ûv ij"l1 'TO yÉvoç 

ri1<ct'TÉpfJJV 1<6pOI lûv IJ.E'T" 1<6pfJJv, '1rctpUVOI ,n wrrctu'Twç ,1J.ET' &lIl1~lIfJJV T~V "lct'l'P/{3~v '1rOIE!rrSfJJrrctv, 

'1rpOç "È 'T '" IJ. ct e ~ IJ. ct T ct xpEiiJV TpÉ'1rErrOctl ;1<ctTÉpOUÇ. 

6) Denkmäler III Taf. !l (Frankfort) i BruIln·~ruckllla1m ó91 (kop te Dresden). 
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takje. Dat is de oude begt'Oeting tot welkomst van een gast , die 
in den t~id der Pisistratiden reeds Exekias 1) ons toont in Z\in Leda, 
die h~tar zonen bij hun thuiskomst ontvangt , en lI,ooals nog beden 
ten dage in Griekenland te noen gebruikelijk is. Ons meisje beeft 
blijkbaar op scbool geleerd baar plicht als gastvrouw bevallig te ver
vull en en er den prijs VOOI' verdiend , woals haar gezellinnen ons 
bewijzen , die haar beider zijds een krans r ijken . 

Fig. 2. 

Van een prijs getuigd ook de Nike in de ' schaal, Fig. 2., die, 
zeker namens de pl'ijswinster, aen krans op het altaar legt. 

Het is blijkbaar, waarop de H eel' K. Kuiper mijn aafldacht 
vestigde, een .xywlI EUE~Îctq voor meisjes, verwant, al was die zeker 
anders , met die voor de mannen te Samos 2) en zooals wij die 

' ) l!'urtw.-Reichh . Taf. 132. 
') Dittenberger 6'12, 673, 674. 
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zullen moeten aannemen voor de meisjes te Pergamon 1). Het behoeft 
, in ons geval geen openlijke wedstrijd ten ove.rstaan van beambten 

van den staat te zijn geweest, maar kan eenvoudig tot een school
aangelegenheid beperkt zij n gebleven, w,aar geen opschriften in steen 

. gebeiteld , van spraken. 
Bij de geringe ontwikkeling, die de Attische vrou'wenverwierven, 

wier kunstvaardigheid zich meest tot spinnen ' en weven schij ut 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 ~ooals een Aspasia Perikies, een Leontion 
Epikurus, door hun , hoogere beschaving tot deelgenoot in hun 
geestelijk leven en levensgezellinnen ,É7'iXIPt'K,i 2), werden. Vreemd 
zoude het niet wezen zulk een school op eell vaas afgebeeld te zien. 
Ook wijst de Heel' Kuiper mij op de . plaats bij Isokrates 3) waar 
verhaald wordt hoe de jongelui, van zijn tijd, te At.hene hun tijd 
verdreven met wijnkoelen aan de Enlleakrunos, of drinken in de 
kroegen, metclobbelen in de speelholen of te verblijven inde 
scholen der fluitspeelsters, zooals onze achtiende-eeuwers in den 
gang van het spinhuis. Mij .l~ikt daal' het geheel weer te eerbaar voor. 
Daal' ook de docqters der Attische burgers koctrlied,eren gezongen 
hebben, moet het haar aan muziekopleiding toch niet geheel hebben 
ontbroken en kan deze school 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 mij 11 eerste gedachte 'willen vasthouden. De dochters del' 
burgers zullen de goede vormen wel van haar moeders geleerd hebben. 

Vorm en teekening stellen deze schaal ongeveer geJij ktijdig met 
de jongste met jongensscholen. De tijd va~ de fluitles te Leiden 
heeft A. E. J. Hol werda 4) uitvoerig vergeleken met een kleine 
groep schalen in , de zelfde verzameling en die in den overgangstijd 
tusschen de _ oudere en jongere vazènschilders geplaatst. Daarmee 
komt ook de stijl yan , ons werk vrijwel overeen. 
. Naast de ooren zijn klimopbladeren in den zwarten grond uit
gespaard. Dit is een betrekl(elijk zeldzame versiering, zoodat men 
geneigd kon wezen het voor een fabrieksmerk te houden, maar 

I) Ziebarth, aus dem gr. Schulwesen s. 242, Atb. Mittb. XXXV (1910) s. ,436 nO. 20 
en XXXVII (1912) s. 277. 

') Allerminst te verwarren met 7rÓpVII<I, 

') Orat. 15, p. 287: o~' (.lÈv 'Y~p 1I<~'TlÎiv È7r1 'T;;~ ' EvvEal<p06vou ,j,6 XOUI1'IV oTvov o~' ~È h 'TO'~ 

1<1I<7r~Mfolç ' 7rfVOUI1'IV, lf'TEpOI ~È èv 'T07, I1'I<IP0'PEfOI, l<uf3E60UI1'IV , 7r ~"" 0 I ~ è iv 'TO'ç 'T';;V 1I<~"~'Tpl~(J)Y 

dldllll1'l<%",fol, dlll<'Tpf(3oUI1'I~. ' 

') Jahrbuch IV. 1889. blz. 24: vvo 
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dan van een werkplaats waar zeer lang gebakken is, daar de stijl 
der vazen die het dl:agen sterk uiteenloopt. 1) Toch zijn er enkele 
die met deze schaal nauwer samenhangell. Van de mij uit afbeel-

Fig. 3. 

dingen bekende va~en is Cl' een die misschien ook op een jongens
school betr.ckkiug heeft 2), een met badende of juister zich ver
schooll cll de vrouwen 3) cn vooral die te Munchen met den uit tocht 
van 1'riptolemns 4) (Fig. 3 en 4.). Geziehtsomtrck cn haal'behandelillg , 

Fig. 4. 

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

' ) Hart wig, Meisterschalen blz. 651, noot 2. 
' ) Gel'hal'd, Auserlesene Vasenbilder. IV. Taf. CCLXXX 1-4. 
' ) F Ul'tw.-Reichh. blz. 238 Abb. 83. 
' ) FUl'tw.-Reichh. Taf. 65. 
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neer ik den 'rriptolemus met de leel'al'es vergel ij k, het meisje achter 
haar , die met beide handen een kran sje ophondt, met haar tegen
hanger op mijn ,schaal en de prijswinsler voor wellevendheid met 
dell man die naar beide zijd en een fakkel uitsteekt, Flll'twängiers 

f 

I 
Fig. G. 

Eumolpos, maal' mee l' llOg met een 
meisje ter linker , een van de doch
teren van Keleos , die geheel op 
dezelfde wijze met beide armen uit
gestoken, in haar lillker een takje 
houdt , ook lllet een kelkblocIn, 
terwijl geheel rechts hanr zuster den 
Vl'ee md eling met een and er bl oelli
takje begroet. 

~T ll heeft de schaal te MUll chen 
van bi llll en op witten grond een 
groote, in brnin ell goud uitgevoe rd e, 
teekeni ng van TI era , ,vaal' H ~ A 
llaast geschreven is (Fig. 5). /jij 
staat naar rechts, in haal' linker 
een schepter met goud ornwondeu, 
in langen cltithon , gewikkeld in haar 
mantel met ingeweven randen, (he 
nog even een go ud en lmlssnoer laat 
zien. Op het losJ,angende haar heeft 
z~i een hruirl s!<roon lli et palmetten 
t ll ssclt en goud ell banden , waarvan 
de bovenste go ndeu bnllen draagt. 
Alleen lliel'in wijkt deze af van die 
op de munteli , met cl en ITernkop , 
VUlI Argos eu ~Ji s . l"urtwängl er 

heeft reeds opgemerkt dat deze, bijna geheel in hnar mantel ge
wikkelde godin , zelfs in den plooien val , de grootste overeenkomst 
vertoollt met het pra<;htig gesloten beeld dat A meluug 2) uit de 
afzonderlijke deelen herboll\vde en waarin ik geneigd ben de Sen1ll c 
von Kalamis te herkenllen 3). De Hem te Olytnpia was een zitte]Hl. 
beeld en die b~j Argos , die Polykletus vervillg, hoogst waarschijnlijk 
ook en vau Kalamis wordt geen l:fera vermeld. JTet is trouwelI s 
de vraag of deze meester zelf zich zoo sterk zon herhaald hebben 
en men niet eer aan een l~avolger heeft te denken. ViTij weten 

' ) Röm, Mitth. xv. 1900, Taf. lIL IV. Bulle, del' Stil Taf. 117. 
' ) JahTbllÇh. XXX. 1915, hJz, Sf). 
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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 weenende matrone en de lachende deerne vah Praxiteles 
vermoed heb, 3) waarmee goed overeen zou stenlmen 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 aan Kalamis bevestigt, dan zouden die tot de Algu
mene 5) en Sosandra van den meester , als deze 1 Hera tot zijn 
Erinnys, ' staan. Men is natuul'l~ik vrij het ietwat harkerige van 
deze godin in vergelijkillg met de ' levende werken van Kalamis , 

'aan , den vazen schilder te wijten, 'maal' zijn andere figuren geven 
daar allerminst aallieiding toe, terwijl de wagenmenn'ervnn Praxi
telel, indien, w~i daarvan op het capitool de nabootsing bezitten, ' 
j llist aan hetzelfde euvel mank ging. 

Nu was el' een Bent 'releia, als bruid dus, van Praxiteles in 
het Heraelltn bij Plataea en wel buitengewoon groot {J-E'yi8el 

Ct,'YctÀ{J-ct (J-É'Yct. 6) Zulk een kolos is van den jongeren, den be
roemden, Praxiteles al zeer on waarschijnlijk, past daarentegen weer 
uitnemend voor een leeding van Kalamis. Plataea zelf werd iil 
446, nadat Thebe door den ' slag bij Koroneia meester in Boeotie 
geworden was, geheel gesloopt, maar het Heraen III buiten de stad 
bleef gespaard en werd zelfs uit de slooperij der stad van een 
groote herberg voorzien, zooals 'rhucydides verhaalt. 7) Het be
staande beeld del' Godin kan dus gespaard zijn öf een nieuw 
kan bij de nieuwe il1l'ichting in 445 zijn gewijd. Wij hebben 
muntjes van Plataea die Head 8) tusschell 387 en 372 zet, toen, 
na -den \'rede van Antalr.idas, de Boeotisehe stadjes weer herleef
den, waarop een Herakopje voorkomt, in den geest \'an de vroeger 

_ genoemden van Argos en Elis, de cene 9) met juist zulk een bruids-

') T. a. p. blz. 82/3. 
') Studniczka, Kalamis, blz. 60. 
I) T. a. p. blz. 8l. 
') Jahrbuch XXXI. 1916, blz. 231. vvo 
I) Het verheugt mij dat Klein t . a. p. eu Holzinger in den grond der zaak volkomen 

met mijn voorstel instemmen, wanneer de laatste echter Achnumene, acnumena voor
slaat, dan is dit paleographisch zeker ~iet 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.l.!. der 
Prosa ist es fremd. Passow v. Axn. 

0) Pausanias IX. 2. 7. 
') lIl. 68. 3. 
") Head, Historia Nummorum blz. 347. 
' ) Br. M. Cat. Central Greece PI. IX. 3. 



." \ ;" '., . ... 

DOOR MUZIEK IN DE Ve EEUW TE ATHENE.~ 11 

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 dat de Attische 
vazen schilder het beeld van zijn landgeno'ot in het nàburige 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 kuns tgeschiedenis leert ons dat men 
het werk van een onbekende, alleen op den st~jl afgaande, op geen 
twintig jaar lJa kan dateeren en dit zelfs h\i het werk van een bekend 
meester soms moeilijkheden oplevert. Laat ik met één sprekend voor
beeld mogen volstaan. Een prent van .Rembrandt, wiens etsen meest 
een jaartal .dragen en een geregelde en , snelle ontwikkelingsgang 
toollen, bet portretje van van der Linde, B. 284, werd door yon Seidlitz 
in 1653 geplaatst. Uit een akte blijkt dat het eerst van 1665 is, 2) 
dus hier zelfs een vergissing van twaalf jaar. 

De groep van Myl'On zal wel niet veel vroegel' dan onze vaas zijn. 
W~i hebben van dezen meester, zoovel' ik weet, maar een vast 

jaartál, 456 toen Chion de Lacedaemonier, voor de laatste maal, 
en rrimotheus van KIl.0nae, als pankratiast te Olympia overwonnen, 
waarna hij hun beelden' maakte. Zijn schijfwerper zal wel veel 
vroeger zijn, maal' , het lieftallige meisjeskopje van zijn Atheile , kan 
men nauwlijks te laat zetten en zijn Marsyas is om zijn licbaams-

, vormen zeker jonger dan die pentathlos en loopt, dool' de uitdruk
Uing van gelij ktijdige gemoedsaandoening611, als schrik en begeerig
heid, ' reeds op' de kunst van Zeuxis en Panhasins vooruit. Het 
is wel jammer dat niet werd overgeleverd bij welke gelegenheid 
en door ",ien dit werk werd gewijd erl' ons daardoor de gelegenheid 
ontbreekt ' na te gaan in welk verband het gestaan heeft tot de 
vmag die ons bezig houdt, of het aan de atschaffing van het 
fluïtspel in de les voorafging, of zelfs misschien daarop betrekking 
kan gehad hebben. 

Het verhaaltje zelf van qe uitvinding der fluit dool' Athene en 
hoe, als zij het speeltuig ~egwerpt, omdat het blazen haal' gelaat 
ontsiert, Marsyas het opraapt, schijnt niet veel ouder te wezen. 
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 bereikbaar. 
') Oud-Holland XXVII. 1909. blz. 111. 
") XIV. P. 646 E. '" IJ.ÈY 'AO~Y« 'ópy«y' 'ipp,.}éY O'lepiXç à",à X"pàç ,1",ÉT' ''éppe-r' «/ITXe« 

1T1iI",«-r6}.vl~«, olf I~e -r9lo' iycll x«x6-r«-r, O{D"'I~'" 
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Athene wierp het· speeltuig weg uit haar heilige hand en zeide: 
"Vort schandelijke licl~aamshedervers, ik .zal mij niet aan die 
leelijkheid geven". 

Ouder schijnt de strijd met A polIo te zijn of ten minste het villen 
van Marsyas, want dat het vel van Marsyas tot een zak wordt daar 
komt het blijkbaar opaan : Zoo is bij Solon 1) "tot een zak gevild 
worden", àaxà~ JeJripOai, reeds spreekwoordeliJ1c Herodotus 2) en • • anderen 3) die van de grot van Marsyas in zijn land van herk<mlst, 
Kelaenae in Phrygië verhalen, spreken zelfs alleen van dien zak. 

De straf der Olympische goden, voor wie zich tegenover hen 
verhoovaal'digen, is wel hard en ook Apollo kent geen medelijden 
als zijn Musen Thamyris blind maken of hij de zonen van Niobe, 
door zijn pijlen geUoffen, als sneeuw v,oor de zon doet versmelten. 
Maar de barhaarschheid 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 een goddelijk wezen 
is, dan is die godheid de god van den zak. Zoo goed als Niobe 
een rots is, in den sileeuwrijken Sipylos 5), en Daphne een laurier, 
lang voor dat zij vrouwen waren, zo.o .is ook Marsyas van huis uit 
een ,zak. Het is zeker geen toeval dat het ~p een Si leen 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 lI~in huid het wooi'd 
Jopri of Jipfl-a gebruikt wordt, die -met Jipm, villen, samenhangen. ' 
Men ZOl.l kunnen vragen of zooals Askos, de gigant zijn naam dankt . 
aan den zak, die van zijn huid gemaakt wordt, dit niet ook met 
Mal'syas het geval was.- Prygisch is ' het ' woord waarschijnlijk niet, 

. want wij vernemen dat de zak van Marsyas eens weg spoelde en, 
waar die aan land dreef, een stad gest.icht werd Norikon (NciJp",oll) 
wat i~ het Phrygisch zak zon beteekenen. 7) Maar ik vraag mij 
af of Mai'syas niet . soms samenhangen kan met het zeldzame woord 
fl-rip(ni7ro~ of fl-rip(1't7rO~, meer bekend in het verklein woord p.apr:rÎ'iriOli 
in het latijn als mar8upium niet zeldzaam. En dit wordt bóven 
verwachting bevestigd door wat de heer Uh len beek mij schr\ift, / dat 
Buck 8), zonder aan Marsyas te denken, ter verklaring van fl-ripr:ri'irO~ 
wijst op A vest. mariu, buik, in minachtenden zin gebruikt, en dat, 

') Fragm. 337. \ ') . YIL 2. 
') Xenophon Anabasis L 2; Ael. Var. hist. 13. 21. 
') Vergelijk F. Marx, Zur Geschichte der Barmherzigkeit im Abendlande. Bonn 1~ 7, 
') Quint. Smyrn v. '291 VVo LH'r"),.'!' v'ip6wr, ~X' Seo, N,6(3~v ),.Z<<<v OÉtr«v. 

0) Thedenat, Ie Forum Romain, blz. 134. 
') Euhemeridas bij ps. Plutarchns de Fluviis X, Marsyas 2. 
") lndog-Forschungen XXV p. 2fJ7. 
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zoo goed als het Eng. belly (verg. ook ons dikzak), ,oorspronkelijk 
zak kan beteekend hebben. Het komt zeer dicht bij M,xpa'~,x~. 

Namen van voorwerpen uit het dagelijksche leven vertoonen, 
ook b~i de Grieken, vaak de meest wonderlijke verscheidenheid; 

,1 / 1,1 1 ,1 / . " z()o (J'ia'U~, a'1a'UpO~, a'1a'Up,x, a'1a'UpllOÇ, a'1a'Upll,x, a'1a'UpV.Oll, a'up,x, a'Upl,x, 

a'ITTu{30~, a'ITTU{3,x, a'irTu{3oll en x~{3I1, x~fJ.{3I1, x~p-{3o~, x~{3,x~, 
x~{3{3,x, x~{3t$ pOli, x~{3t pr OlI, X~'iT'O.ÀOll, xu..J,tbl1, xu..J,ttÀiç, X~{3Ia'IÇ, XI{30~, 
xi{3{3,x, Xi{3I;'~, XI(3rfJpIOll, Xi(3wTO~, xl{3cfJrwlI om een paar voor
beelden te noemen, waarbij natuurlijk de verschillende vormen 
vaak kleine of grootere afwijkingen van beteekenis aanduiden. 
Zooals met den naam Kypselos, die van de stad Kypsele, die een 
xu..J,tbl1 als sprekènd wapen voert, samenhangt, zoo is de , broeder 
van Marsyas, Kibyras de stichter van Kibyra 1), dat een mand 
als muntte eken heeft , ook als sprekend wapen waarschijnlijk. 2) 
De zak is de broeder van de mand. 

, . 
Ook de r!'liszalc, xcfJpuxo~, dien de vuistvechters, met zand of 

vijgenkorrels of iets anders gevuld opgehangen', ter oefening ge
bruikten, heeft zijn naam aan meer dan een grot in Klein-Azië 
en Europa gegeven en, al wqrdt er geen in het land der Bebryken 
ip Bithynië vermeld, in den goedig lachend en dikzak, 'ook zooveel 
op Silenlls gelijkend, dien Novios Plautios graveer<l,e met zijn vui&ten 
op zijn gespannen buik vel trommelend, om als een echo de vuist
slagen van den Argonaut op den oefenzak te doen weerklinken, zou 
men daar ga~trne de verp~rsoonlijking van, Korykos dus, willen zié'n. 

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 bovèndien 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 daar ' klaarblijkelijk niet meer van en kent 
hun fabelleer alleen de zak der winden van Aeolus. 3) 

1) 8teph. Byz. voce T,x{3al. 

') Heail HistOl'ia Nummorum blz, 670. 
') Odyssee X. 1-27. De Heer Vürtheim wijst. mij nog op de zakken van ezelsvel , 

die volgens Diogenes Laertius VIII. 2. 6Q. onder anderen overgenomen door -Suidas v. 
I<?rvouç, Empedokles deed maken om de scherpe winden te vatten (?rpO' Ta lTu}.}.a{3E7v) 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 krtjg ik den indruk dat de bijnaam ICfAJ}.ut,avÉf1.aç, wind ver
hinderaar, (met de variant 'A>.I~avÉ/~oc bij Porphyrius vita Pythagorae 29 en Jamblichns 
vita Pythagorae § 136) , en het werkwoord li"1"E1VE daarmee in strijd 'zijn, dat het ging 
om het vangen 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 broeiramen en vruchtenzakjes van geolied papier. Ik word ver
sterkt in deze meening door de andere lezingen van de zaak zooals bij Plutarchus, de 

+ 
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In den keizertij cl komt dit boersche speeltuig, zooals in de xv ne 

en XVIIle eeuw door het heruerspel, tot eere, wanneer Nero 1) 

"als utriculariu8 fuuweren wil behalen, maar Martialis 2) rekent het. 
toch ongeloofelijk dat de beroemde fluitspeler Canus een ascaules 
zou willen zijn. Man 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 iil een vers van de Cbpa 4) uit den aanhang op Vergilius, 
wat sedert bevestigd werd door e€m aanteekening in het Vatikaansche 
handschrift, 1577, uit de xe eeuw. Duidelijk spreekt Oio Chryso
stomns 5) van fluit spelen, met een zak onder den oksel en Venantius 
:Fortunatu~ 6) noemt den naam waar hij zingt: donec · plena suo 
cecinit s!Jmphonia jlatu. Procopius wordt aangehaald als getuige 
dat de Romeinen den doedelzak voor oOl'logsmuziek in hUl\ legers 
gebruikten wat bevestigd wordt door een in het Romeinsche Kamp 
te Hichborongh gevonden: bronzen beeldje van eèn doedelzakspelend 
soldaat. 'Waarsch\inlijk is dit hetzelfde figuurtje dat Reinach opnam. 7) 
Zoo bleef dit speeltuig nog in gebruik in Schotland, waar de kleeding 
ook nog aan den Romeinsèhen soldaat herinnert. Als symphonia 
wOI'dt de doedelzak waarschijnlijk ook nog we.l hier en daar wat 
vroeger vermeld 8), maar van hooge oudheid spreken alleen de 
scholiën van Bern op Vergilius 9) die meedeelen dat 'ryrrhenus 
bij de Ett'uriers het· gebruik van doedel~ak 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 ('6pouç • •• ~I-'~P«~"'~) of alleen 
ezelsvellen (~op~f) genoemd worden Fooals .bij Suidas v. àl-'~>tJo.al, dOP«, 'EI-'7I'E~O>tJo.ik Waar
schijnlijk zijn de verzen van Empedokles zelf de bron geweest waaruit geput is en dan 
ligt het voor de hand dat het vangen in zakken een verklarende toelichting is, uit 
misverstand aangebracht. 

' ) Suetonius, Nero. c. 51. , 
') X. 3 Credis hoc Prisce ..... voce nt loquatur ]lsittacus cothurninis et concupiscat 

esse Can u~ ascaules. 
3) Pauly _ Wissowa : Askaules. 
') v. 4: ad cubitum raucos excutiens calamos. 
') Orat. LXXI. 381 "'''Jo.EÏv . . . 'T",ï 1-'."rx«Jo."';~ irlT>tov rJ".o(O",Jo.óV'Ttt. 
") Vita Martini IV. 48. / 
' ) Répertoire de la Statuaire II, p. 309. 
a) Plin. N. ·H. IX, § 24 Delphillus - et musicae arte mulcetur, symphonia cantu 

praecipue et hydrauli sono. Polybius, 26. 10. 6. ~7I'1>tlNf~~?;INV f~fT% >t'P«'TIOfJ """ lTul-'lfllNvf",~ 

S'ymphonia wordt echter ook in andere beteekenis gebruikt. 
0) Georg '1[1. 193. apud T uscos ellim a Turrheno sy~phonii et tibiae usus inventus. 

'0) lIl. 5 en 15. ") Delegatioll en Perse PI. VIII. 10 en 14. 
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doedelzakspelers met den zak onder den arm die uit de VlIIe eeuw 
\ 

v. C. moeten zijn. Aan de vriendelijkheid van den Heer Pottier 
heb ik de teekening te danken die ik hier als Fig. û geef. De zaak 
lijkt mij' vrij onzeker. Dat de doedelzak in Persie v~iftien honderd 
jaar later in gebruik was leert ons het relief van 'l'akt-i-Bostan 1) 
waal' in het orchest twee doedelzakspelers , voorkomen. 

Uit deze gegevens leidt K(athleen) S(chle~ingel') 2) met eenig ver
trouwen af dat wanneer van Boeotiers die 'Bi azen (Cj)U!TcXlI niet ctl;ÀEÎlI) 

als {30P.{3ctÛÀIOI bij Aristophanes 3) 
sprake is, aan het gegons van den 
ondertoon (Eng.: drone, Fransch 
bourdon) van den doedelzak is te 
dénken. Wat zooals de Heer Hart
man mIJ mededeelde volkomen 
bevestigd wordt door een andere 
plaats ' van Aristophanes 4) waar, 
fluitspelers van Thebe blijkbaar een 
doedelzak van hondsvel bespelen. 
Hiermede stemt voortreffelijk over
een dat 9arstang 5) in het hart 
van Klein-Azië in een Hettitisch 
relief uit de XIV,e eeuw v. C. te 
Eiuk, tusschen een guitaarspeler 
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 
cornemU8e en de mU8ette, zelfs al zou men misschien voor de afhan
gende pijpen kunnen houden wat Garstang voor , linten van de 

. gllitaar aanziet. Mij lijkt daarvoor ook een aanwijzing de regel van 
Cat~nus in zijn galliamben 7): 

lTtbicen ubi canit P hr!JaJ CU rvo !J r a ve calanw. 
Verder schijnt het aannemel~ik dat zij gehik heeft dat het Cj)U!TI1T~pIOli 

en de Cj)U!TctÀÀldEt; waarmee de Lakonische in de Lysistrate vau 
Aristophanes 8) hun dans begeleiden een doedelzak en de pijpen 

' ) Porter, l'ravcls in Georgia, Persia etc. II PI. LXXIV. 
') Encyclopedia Brittannica. Bagpipc. ') Acharn. v 866. 
') Acharn. v. 862 en 863 u,tI!. d', fflJ'o, eEf(3ct1€v ct!'}.~;'ctl 1I'ápct, T07. 'IJ'Tfvo,. 4>UIJ'~'T€ TOV 

1I'P"'''TOV "uvó.. De scholiast heeft er niets meel' van begrepen, terwijl thans een regelreclIte 
vertaling voor de hand ligt zoo als reeds Berglel', Blaydes en van Leeuwen gezien hebben. 

') , l'he Land of the Hittites. PI. LXXIII, blz. 262. 
') Perrot. Galatie et Bithynie PI. G2. ' 
7) v. 22. ') v. 1245 en 1242. 
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ZlJn , wat Jlog waarschij nlijker wo rdt wanneer men bedenkt dat de 
CPUa-~T'1P , de blaasbalg del' oude gouilsllieden, zooals clie op de 
Egyptische wU ll llseh ilderingen 2) wordt afgebeeld ten mi.nste , veel 
op een doedelllak lijkt. En als me]1 met Frickenhaus 3) mag aan-

nemen dat li et koo r der tragoeden werkelijk uit Lakonle kwam, 
kan 'men, ve rder gaa ll lle dm; hij, TpC(,'Y~)J6ç cloo!" vergelij killg wet ' 
y..t8C(,p~)j6ç, C(,t;ÀcpJ6ç verklaren als de man die een bok bespeelt, 7.00 

mel! bedenkt llat in Calabrië nog heden ten dagen. de doedelzak 
een geitenvel is, met het haar cl' lI og op, en i ll Lace(laemon een 
kooraanvoercl er zelf voo r een koor fl uit speelde. 4) Versterkt wordt 
ik in deze meeni.J1g dool' het raacl sel bij Athenaeus 5) waar de Heer 
VClrtll eÏln mij op wij st , waar voor cl ell blaasbalg eenvoudi g de vader 
van het bokje , de bok dus staat. 

Silen us is oorspronkelijk bet water va ll de hosehbeek dat zich 
met de brounell , de Nymphen mengt en in he t gevolg vall l)ionysos 
wordt opgenomen. De thereutai op de scbaal van Ergotimos zijn 
met een zak uitgegaan om hem te vangen en een riem om dien 
dicht te binden. Ts het wondel' dat de Grieken den god van den 
zak met den god' in den zak veree nzelvigd hebben. 

De goddel ij kheid van den zak verklaart zi ch misschien uit het 

' ) v . 866. ') Hosellini, :Mon . Storici I nO. CI,VlIT, Wreszinski, Atlas, 82 en 36. 
") J ahrbl1ch XXXIl. 1!l 17. blz. lvv. 
' ) A ri st. .PoJit. VI lT. G. Èv A(l.Y.Ed"d«oyf TI ~ xop~yàç (l. ~ Tà ~ ~1f;. '1I7E T '~ x opi(>. 

' ) 1'. 456. C: (<I~OYÓ(<OU TE ?r"?r '1 P Èp!CP OU. 
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vermogen van de huid, van een levend wezen afkomstig, lucht, 
dat is dus wind, adem, leven, gevangen te houden. 

Dat Mal'syas zelf alleen ft uitspelend voorkomt is zek~r geen be
zwaar, de zak zou andel's reeds verdubheld zijn, maal' heeft er allicht 
toe geleid dat de doedelzak in de mythe in het vergeetboek rallkte. 

'}loch schijnt van overgele\'crden samenhang van doedelzak en 
Marsyas te bI ijken uit de mededeeling van Pausanias 1), die er van 
kon weten daar h ij uit die streek .is, dat M al'syas ,de uitvinder is 
van het fI-'1TpWOll alJÀ'1/Mx nu wij in de onmiddellijke omgeving van de 
Magna Mater te Eiuk een doedelzakspeler vonden . 

Wij kunne!l echter voo~ het onderwerp, dat ons bezig houdt, deze 
vraag gevoegelijk laten rusten en ons wenden tot het ondel~oek wan
neer, 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 v'Oortdu.urde, Op de jongsten 
kornt de fluit even goed voor als de lier. 

In Attika bestomi leerplicht voor de zonen der burgers 2) en 
de kosten werden, ûe ik goed, door den staat -gedragen tot zij, 
bij de algemeene verarming, op de schouders der rij ken wel'den ge~ 

legd, zOl1<lel' dat de school daardoor ophield een openbare te zijn. 3) 
Strijd om de 'lagere school SCh\illt er niet te zijn geweest, Het 

spellingvraagstuk heeft de gemoederen niet in beweging gebracht. 
- Blijkens de ypap-p-aT/x.~lI Tpaycpd/ctll van Kallias met zijn {3~Tt:t 

Jf).<f't:t {3a, ~TI:t EI(3E {3~Ta ~T(t. (3'1 enz. was het Ionische alphabeth ook 
op de school, evengoed als in het ·dagelijksche lev'en, het gewone, 
reeds vóór 4.31, toen Emipides eir in zijn Medea -de wijsjes van 
navolgde, terwijl in staatsstukken het Attisch.e eerst in 4'04, bjj 
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. 
J) Pluto. Crito P. 50 D . . ~ oÎl K,d:Oîç '1rpOI1'ÉTaTTov ~fJ.Oîv ol È'1r' TOtTOIÇ TETayp.'ivol v6flQ', 

'7f'.,«payÉAA,ovTEÇ T'ifJ 7rfJe1r.pt TéfJ u'fJ trI Èv (,(,OtJ(jI1(~ "«I 'YU{~Y«~'TI"~ '1r«I'~EtEllI; 

')' Xenophon (I') de Rep. Ath. Cap. 1. '§ 13. TOVÇ 'dE YlJfJ.vaf;oflivolJç "'U T60 1 K"" T~~ 
",OtJa'I~~V È7rIT'1~EUOVTIXÇ K.IXTIXAÉAtJXEV ti dijt.LOÇ. 1I0t.l.J~c.Jv TOiÎTO ou x%Aov EII1IM/, ?"yoil; (fTl ou 

~"vaTà T«IJ"-'" ~'ITTIV È'1rITI1~EtE'V. 'Ev Taïç 'Xop~yra,ç",ïi Ka. 'YlJflValTlapxJ«lç Ka .. TPI'1pltpX,r;'IÇ 

YIYV"I1'XOIJI1'IV, ~TI XOPl1yoiÎlT1 fJ.EV ol '1rJ..otI1'IOI, 'yOP'lyfÏT"" ~;, Ó ~ijfJ.OÇ . Klit' Tp'l1papxoiÎff'" 'fCIt' 

YIJfJ.VIJlITI«'PXOV,.1 ol '0,0"0'1'01, Ó ~i . ~ijf;t·OÇ TPII1P"'PXEÏTIJtI u. ylJfJ.VIJt~lapXfÏTIJtI. 'A:;,o' oliv àpYtJ/lloV 

A''''tJ..~''lIfIV Ó ~ij~:oç .x«t ~d(.dV . "eli 'T'pÉX'(dV .I(<<i Cp'XoJJf.l..EIIOÇ X%I 7rAÉc.Jv Èv 'ffJÛç V«V6~V j'v« tlUT6ç TE , 

1X", K"" cl vJ..otJrrlQI '1réviff'TEpOJ y'YVfdV,,-IJtI. W'Rt natuurlijk op de instelling der liturgie slaat. 
")Zoo Rosenberg, Neue Jahrbücher XXXV 1915 blz. 21u. 

Verhand. Kon. Akad. v. Wetenseh. (l'Ïieu\Yi Reek.). Dl. XIX. N°, 1. 2 

\ 
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waar hij sedert de Perzische oorlogen 30 jaar geleeraard zou heb
ben, niet lang dus na het midden der eeuw reeds eenmaal zou 
hebben ver~atell. 1) 

A.ls Damon de leermeester van Perikies in , het lierspel zich voor ' 
de afschaffing van het fluitspel als leerstof, als voorzichtig man, op 
de godin ~elve beroepen heeft, dan werd hij desniettemin, door 
het schervengericht , op 'wel eervolle, maar min aangename wijze 
uit Athene verdreven, Wellicht.. heeft men dit als "pacific~tie van 
den schoolstrijd" gevoeld. 

Wij moeten het evenwel eerst nog waarschijnlijk maken daLwer
kelijk Damon deze wijziging in het leerplan bracht. 

Zooals reeds Isokrates 2) meedeelt, gold Damon, naast Anaxagoras 
de leermeester van Perikies , 9r1s de ve;standigste van de burgers 
van zijn tijd ,wat Plutarchus, 3) als reden van zijn ' verbanning 
rekent. En Aristoteles, 4) op wien Plutarchus 5) zich beroept, zegt 
uitdrukkelijk dat hij hem ook in stàatszaken van raad diende, ter
wijl, zooals wij verder vernemen, zijn muzieklessen aan den staats
man als voorwenclsel werden aangezien en 'Plato, 6) de cornedi~
dichter, hem spottenderwijze vráagt of hij soms de Cheiron van 
Perikies .ook is. Plato, de wijsgeer, spreekt' van zijn verhouding 
tot Peri kIes 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 hebbel1. 

Het schervengericht, waarb~i hij viel wordt door Eduard Mayer 10) 

en Rosenbèrg 11) omstreeks 445 gezet. ZelfS' al zouden z~i gelijk 
hebben, die het aan het eind van den loopbaan van Perikies plaat
sen, dan zou het toch bezwaarlijk na diens dood kunnen vallen. I 

Dat er ten onrechte wel eens aan ' getwijfeld is, bewijst de scherf 
m~t zijn naam die Brückner te Athene :vond. 12) Waarschijnlijk 

1) Die dubbele uittocht ziet er weinig waarschijnlijk uit. Mocht men het bericht van 
Demetrius Phalereus bij Diogenrs Laërtius, Il. 7, dat Anaxagoras ten tijde van den archon . 
Kallias 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) TIEP' &VT'~ÓTEldt; § 236. TI'p",J.qt; ~·s ~u07; Èy'VETO /Ut~'1T~t;, 'Ava~ayópou TE Tol1 KJ.a

~ o/uvfou "a, llá./~~vo~ Toi; "aT'È,,"vOv Tàv Xpóvbv :ppOV'/~ldTá.TOU ~ó~avTot; ETva, T&iV 7r~J.'TIiJV. 
') Aristides I. 7. ' 
') De ~ep . .Ath. XI. 27. Ót; È~Ó"E1 T&iV 7rO},'T,,,&iV ElI7Wr'1T~t;~Erva, T'P TIEP'''},'', ~,à "ai 

O,I7Tpá."'l7av !Il7TEpov , ' ) Peril,d , IX. 2. 
8) 7rpWTOV ,ûv o(;v ,~o, '},É~ov, aVT,{3oJ.W· 17i; yàp, wt; qJal7'v, Ó XEfpldV S;EOps,vac TIEp,,,J.'a; 

7) Aleibiades I. P. 118. C. 0) Laeluls P. 197. D. 9) Laches P. 180. D. 
10) G. d. A. IV. 4 v. 43. ") Neue Jahrbücher XXXV.'1915 blz, .208 en 211. 
" ) Areh. Anzeiger 1914 Sp. 95. . 
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heeft aan dit ostracisme StephátlUs van Byzantium 1) z~jn vollen 
naam Damon, de zoon van Damonides, van 00, ontleend. 

Geschriften worden van hem niet genoemd, maar bij Plato, die 
vaak van hem spreekt, en in het b\iwnder naar hem verwijst voor 
de beteekenis ,der verschillende passen en maten, 2) en bij Aristo
teles vinden wij een leer uiteèngezet die als de zijne herkend is. 
Wat Athenaeus 3) kort aanduidt met deze ' woorden: "Niet ten 
oprechte zeggen die van Damon den Athener dat de gezangen en 
da.nsen . noodzakelijk ontstaan wanneer de ziel bewogen wordt en 
dat vrije en schoone ook zoodallige maken, tegenovergestelde ook 
tegellovergestelde" hangt daal' blijkbaar mee . samen, maar veel 
sprekender is wat wij bij Aristides Quintilianus 4) lezen: "Want 
dat door oVCl'eenkomstigheid de klanken van een melodie een 
niet aanwezige stemming (~eoç) scheppen in kinderen en de meer 
gevorderden en een verborgene te voorschijn brengen,. hebben ook 
die van Damon uiteengezet". 

W Rnt hier zij n 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", ot' 7réÛ,aiOI. 

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

') V. "0"' . . . .. ~á(~OJY ~tJI(~oyf~ou "Oa1EY. 

') Rep. 400. 13. 'AJ..J..à. TaOTtJI (~h, ~Y ~i Èyw, ,,,,,, (uTà ~á(~wYo, f3ouJ..Eu",6(~E1a, TfYE, 

TE ""E}.EvQ,pl"~ Kaû fJ{3pECtJ; ~ lJ..(;evla,; "al ~A}.11Ç · xa.,,(~; 7rpÉ7f'OUtrCl:I (3afJ'EIr; , "al 'T1l/a.c; T07e; 

ÈlIa.lI'T{OIf; ),.'I'1r'TÉOll {uO(J.o6ç . oT,.Lal ~É (.tE à Je J1 x 0 É 11 a. I x. 'T. A. 

3) P. 628 C. ou ''''''Cl;;, ~~ J..ÉyOUfTIY ot' 'lrEpl ~á(~wYa TOY , A1l1Y'ûOY IfTi "al Tà, I~Jà., "al 
Tàç OPX40'Ilt; &11"""'1 ryfvEr"Oat XJlIotJt.l.É'I'1t; ?l"W.f 'T~ç ,JJvxijc;' XCtl al ,. (.ûv ÈAEVOÉplOI x'û xaAaû 

7rOIO;;(j1 'TO/~U'TQ!t;J ad ~ 'ÈlI~v Tf(x1 'TkC; ÈvavTû:eç. 

') De Musica Ir. p. 95. IfTI yà.p Ji Ó(~OIÓT'1TO, ot' ipOóyyol fTUYEXOOÇ (uJ..o~fl%ç 'lrJ..áTTOUfTi TE 

o~x 'àv ijSoe; 'Iv 'TE 7ra,7q-t x,û 'To :; ~~11 '1rPO(3E{3'1"Óa-I. xal ÈVdO(J.tJ xofJv È;áyotJtTlV, Èd~}.OUll ,,'û ol 
'IrEP' ~á(.I.WYI%· zie ook p. 99. 

6) De .Aristidis Quintiliani fontibus I, Progr.am Düren 1869-70. Zie verder voD. 
Jan, bij Pauly-Wissowa: Aristeides, 25 en Damon 17. Het is in Duitschland tegenwoordig 
de gewoonte den eersten uitgever van dezen schrjjver Meibomius, Meibum 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 verlattjnscht. 

8) P. 103, 104, ook 76. v. Jan Pauly-WisSQwa. Aristeides 25. 
2* 
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van zoo veel heidensc1~e goden, cnl'istehj k klinkt} waar hij van oe 
zielen, in den hemel teruggekeerd, zegt: Illaar met kithara 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 zonals waar 
hij de geschiedenis van Ares en Aphrodite in dier voege verklaart 
dat hij 3). Hom,ems onder Aphrodite de ziel, onder Ares de licha
melijke natuur wil laten bedoeleu op zoo gezochte wijze dat hij 
zelfs in Épp..ll!a~, bedstijlen, Hel'mes··hoort klinken. 

,Maar het doet niet af aan de waarde vaneen opmerking wan
neer men",l er de verklar~ug niet aanstonds voor kan geven en juiste 
opmerkingen ontbreken niet. Zijn stijl is vaak langademig en om
slachüg. Maar h~j beschikt over een rijken woordenschat die hem 
veroorlooft te snelle herhalingen van hetzelfde woord te vermijden, 
zeldzame uitdrukkingen te pas te brengen, vaak, wat in het Gl'ieksch 
vooral zoo nauw luistert, niet-aHedaagsche samenstellingen die uit 
de voorzetsels hun tint krijgen tel' snede te gehruiken en zich zóó 
soms kernachtig uit te drukken, in teekenende hewoordingen. Het 
z~j 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): "Verder zijn van de maten zij die 
sneller leiding geven heet en werkdadig, die langzamer treuzelend, 
los en leegloopend, dan zijn sommige rond, zeer glad, samen-' 
gedraaid en tot daden aansporend, andere, die door overvloed van 
klanken , hun samenstel hehben lI,ijn vadzig en klidderig en weer 
andere gemengd uit heiden en gematigd in ,hUil houw". 

Hij beroept zich behalve op Cicero en Plato, w~t hij natuurlijk 
niet van Darnon kan hebben, naast dezen, op Heraklitlls 'en 
Pythagoeïsche wijsheid. Hij gebruikt enkele malen een goed gekozen 
beeld en heeft sorns aardige opmerkingen. Zoó waar hij er op wijst 
van hoeveel beteekenis de klank is voor den indruk der woorden 
waar hij zegt 5)." Dit is een bewijs, dat indien sorns bij de uit
legging de aandoening (?ráOo~) moet opgewekt worden dit niet te . 

1) P. 110. ",1,"p~ ~. ,,'û Ar/p~ ",6YOlç OPY"YWY ~,Eu",yiuTEpOI, !! 1'-> >1 U" Y TE "",i È T Î I'- '1 u '" Y. 

') O. a. Begin van CXVII, P. 102/.103. 3) P. 105/106. , 
') P. 99/100, 'iTI TWY fOOI~WY oi IÛY TOIXOTip",ç ?rOIOr/IUYOI 'Tàç "ywy", OEN'O! Ti dUI "",i 

iJp"'UT~ptO" oi ~! (3p",oiÏ, "",i "y",(3f(3A'1I~ÉY'<I; "Yfll~ÉYOI TE "",i ~UOX"'UTI"oi 'iTI ài! of 1'-6V UT.p0yyr/ÀOI 

,,'" '1rITpoxul uqJoopoÎ TE ""'~ UOYfUTp"'I~I~ÉYOI I<",i Eiç Tè~, 7rP"~EI, 7rOlp"'I<A'1TII<OÎ, ol OE 7rEpf7rÀ!'I' 

.,.w~ <:P96Y""NV T~), crU\lgEQ"'~ 'éXOVTEÇ iJ7r'TJof TÉ '1(71 X."~ 7r}.aOctpWTEpOJ , ol dÈ fLÉrrOt XEXP~f'É~OI 

TI ;~ "f'cpo711 ,uû rnJflflfTpDt T~lI X.:tTcLIjT(t.fTIV. 

&) P. 63. 1jJ1/.tE"iOV ~é' J<(t.l 'Y~p ' {{ ?rOTE àÉo. H.IVEJV "ct"J"à 'T~V eepflt1VE{«V ?rá1oç, ~~" "VIU 

Tofi 7r",pEr~A7Y~f. ?rwç T~Y qJwv~> hi T~V I'-jA'I'~/IIf.Y TO TOIOUTOV ?rfp'yÎy~2TIlf.I, 
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bereiken' is zonder op eenigerleï wijze de stem te buigen tot de 
mel<fdie." Zoó waar hij ter loops opn~erkt welke beteekenis voor 
de kr~jgskundigen de krijgsdans heeft 1), blijkbaar in de meening 
aat ' zijn lezers wel weten hoeveel die voorde lichaamsoefening der 
soldaten deed. Zoo ook waar hij het heeft 0.ver de muziek der 
barbaren en er op wijst dat die der Pheniciërs en van hun afstam
melingen in .Libye met hun zucht tot opschik " in overeensteniming 
is 2), Want wij wisten ~wel uit afbeeldingen 3) dàt 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 Ph~niciërs maar om de k'eus 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 reeds bij Herodotus 4) voor. Die Iberiërs, de 
Thraciërs en Galliërs laten vrij · groote ruimte van tijd, maar de 
Opiciërs en Lucaniërs, waarmede hij zijn opsoniming aanvangt, als 
voorbeeld vau hen, die in het g.eheel niet geproefd hebben van 
muziek, en, indien zij del' 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 eellwen 
lang, zooals Aristides 5) schijnt te beweren, mondeling werd over
geleverd bij het onderwijs, maar 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 kO?len. 

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

') P. 71 Èv ~~ T07, 7rOr.É{.tOI" Èv oT, {.tár.iI1"Ta E&dO/Ct{.t'1I1"E /Ca, E&dO/c'(l.El (7rpOl1"e~l1"(d dÈ /Ca, 

E&dO/C'(l.of'1) (hij spreekt van het Romeinsche rijk) T~V (l.Èv /C"'Tà: 7rVPP'X'1V TIJV Ta/CT,/CiiJv 

(l.EÀÉT'1V c:" ~,à: (l.ovG",/Cij, 7rO'ElTa" Tt dEi /Ca, r.ÉyE'V; 7riil1"l yà:p d~7rOV /Ca, TaVT' cpl>VEpti. 

')P. 72. 7rtir.1> dÈ oT, Ei, TO 7rapà: cp:ll1"IV ~'EI1"Tpácp'1 Tà: Tïi, (.tOVI1""/Cij,, El, cpavMT'1Ta /Ca, 

x((,,,o/.J,otJa'fav, TOU'TCdlJ ol fl-ÈII 'TO È7rJGul.J.wrn,ov Oepa7rEtlOV'TEt; T&'; 'TE ~tJXáç elq'IV ).J(I.';I /~\lEI(.I.ÉYOI 

,,:û \ 'T~ rrrfJ(J.,tJeToe ~lJ ~Éov ÀJpad~OY'TE;, ~t; oï 'TE ?rEpt T~II <1>0 1 IIl"1111 ,,:û ol TOUTlAJlI ""Ta T~II 
/l.1(3:1'1V 'É/CyOVOI, . •. daarentegen voor wie tegen hun aard, de dingen der natuur zijn ver
keerdin 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. 

3) Behalve wat in de costuumboeken staat, verwijs ik naar WreszÏnski, Atlas z. 
altäg. Kulturgesch. T. 4; Museum of Fine Arts Bulletin VI. (n°. 36) blz. 48; Transaction 
of the Soc. of Bib!. Arch. VII. 1882.,Tel-el-Yahoudeh PI. I en H. Journ. of Helt Stud, 
XII 1891. PI. IX-X. 

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

.' 
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één plaats bezwaar tegen de opvatting .van Plato inaukt Aristoteles 
nu noemt Damon hier niet, maar wel Arèhytas van Tàrerite, "'iens 
naaste bUllen de Opiciërs. en ' Lucaniël's waren ~n van wieu een 
geschrift wordt ,vermeld met den titel .7rEP' 7r«'IJE{;(f'EW~ ~81y.~~ 1); dat 
als onecht geldt, wegens de overeenkomst met Aristoteles . Bedelikt 
men evenwel. hoe bevriend hij met Plato was, dat Aristoteles hem 
juist aanhfl.alt, waar hij over de . opvoeding tot stemming dool' 
de muziek handelt èn bovenal dat Archytas een ' wijsgeerig musicus 
was, dan zou men . geneigd zijn te vragen of niet deze Pythagol'eër, 
al blijkt daar uit het kleine stukje dat wij hebben nietf\ van, de leer 
;van: Damon op schrift heeftgehracht, een leer die ook bij onzen 
Athener wel op Pythagol'eïschewijsheid moet opgebouwd zijn gewees~ . 

. rJ1er verklaring van dezen samenhang .hebben w~j alleen ~an te nemen, 
dat Damon tijdens zijn ballingschap naar Zuid-Italië is gegaan en 
Archytas, als zeer jonge man, misschien zijn leerling kan zijn geweest. 

Anderen, beter thuis in de geschiedenis del' , Grieksche : wijs ... 
begeerte, zullen dit vraagstuk op nietlw moeten 'onderzoeken, ' uit
gaande van dit nieuwe gezichtspunt. Wanneer, om iets te noemen, 
Archytas als voorbeeld geeft 2)": IEj 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 kali ons dat voor dezen 'l'arentijn v.erdacht voorkomen, 
maal: wordt het eer een bevestiging vall echtheid, als Danion 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 hlijkyn dat Damon daarin . zijn grooteren 
"makker" 3) was voorgegaan. Alexandl'os Èv dl«.doX«''/; noemt Damon 
zelfs den leermeester van Socrates 4). Anderer zijds was Pro dik os die 
van beiden 5), wat op zich zelf misschien reeds veel verklaart . . Het 
zou niet de eerste maal wezen dat wat werk van een navolger leek . 

. van een voorganger bleek te zijn. . 
. Al'istides . beg~nt zijn tweede boek met het vraagstuk in 'dezer 

voege te stellen 6). "Vervolgens zullen wij dit moeten onderzoeken, 
of het mogelij.k is op te voeden - dOOl\ muziek, of niet en rilet nuttig 

' ) Stobaeus Ji'lorilegiulll I 70. Ongelukkig is bij Philodemus de naam weggevallen 
van den schrjjver die zich op DanlOn beroepen had. Pauly-Kroll Suppl. lIl. Sp. 324 Damon17. 

') Stob. Eclog. Il. 2. P. 24. '0 'Yàp lIÉ'YIIJV '7rEP' 'AOoevoefllJv, w~ h.,-, /(oe.,-" lIÓ'Y0v ~VQPE~ 
'&"1((.001, ,,'Û ó J,.É'Y(JJy [,Jç ÈV'TJ 7t'Epl Xt%pIT:t; epaÖ).ol, eix I È~(:tv'f'f(t i\ÉyOVTJ. 

') Plato Lnches . P. HJ7. D. ') Diogen. Luert. Il.·19. ') Plato t. a. P. 
8) P. 59. 1'0 d~ (1.0"-" "-1Ti!"-odoÓVrllJ~ ~v ~'7r'IT/(o~Ó(1.oOoe '7rÓTtpO~ duvoerov '7roe,o.,;.,. o,à 

I.lOf)(J'IJ(.ijt; ~ To~Y~v'Tfov ) Xf:Û xp4fJ"J(.loV J1 oVd«f.lC;;t;, ,,(:tl t:TrJ(.L1t'(:tY'Tae; ~ 'Tlvàç, "at dJtt f.llä.; fLl1À01rOI/at; 

Jf dlà t 7rÀEIÓVClJV, Xttl '7rpOt; "'TOr/TOlt; E'I'TE xxO&?ra; OUdE(.t/a. XpijtTJt; TiJv El; 7rafàEtJfJ'IV à7ro~O"lf.J.D!
{ol.J.Év~n ~ ,,~b, "1"06'1"(1)',1 'Ét1'TIV Èv ~(:txofÎ 'T~'J dJcpÉ).Elct'l' Ta:lT(l~ 'Yàp Tà~ á~á(1'«ç à",41(T{3'1'r~(Telç 

à 'Il'oe,dOU.,-,/(OÇ ~'7r'dÉXE"-«' ,,-pÓ'7rOt;. 

\ 
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gev.olg, of in .het gehèel niet eri allen, . ofsoffiIlligen en door ~en , toon~ 
zetting, , of door . verschillende ~n of er heelemaaL ' geen' gebruik . is 
voor die. soorten, die voor de O:pvoeding afg.ekeurd zijn, of dat . 
·daar:"an l!og ,èenigerlei nut is te .verkrijgen, ·want· alle deze vraag-
stukken behandelt de opvoedkunde." (' 

Zijn . langè, betoog 'te volgen zou geen zin hebbe~ .. In het ·kort 
komt het hierop neer dat . de ziel van tweeërlei aard i!l, meer gees~ 
~elijk: · het verstand, meel;' licharilelijk: het . gemoed. Met het eerste 
heeft hij zich .hier eigenl~jk niet bezig :-te houden en: waar hij zich 
daarover' . uitlaat 1) ge~fthij beschoUwiri.gen ove]' 'Homerische ver
zen ten ;,beste., ,die geen · .hoogen qunlc geven van 'het ·onderricht 
waa:rtoe zij behooren, in welken . tijd ·zij. dan ook . op, l·sch901 in 
zwang mogen Z\in ge;weest. : Het . . 'gaat verder over de:,opvoeding 
Yan . het g~moèd. In_ 4et kort 'komt het hierop , neer dat de ziel 
e.en harmonie 2) is ' zooals . de . Pythagoreërs leerden en zij ' . zooals :met 
~en aangeslagen snaar een ·· gelijk .: gestemde meetrilt; 3yd.f:} .stemming 
ondergaat, clo.or ,de ' harmonie · ' der .muziek te vool'schijn gel'OepeiL 
~tçmmingen, ,bij herhaling _door nàhootsing · opgewekt. drukken, een 
blijvenden stempel. op het . gemo~~ 4}.; Kinderen zijn 'I van nature' ber 
wegelijk en tot zingen geneigd. ' .~). Daar:van is part~j . te " trekken '~ 
door · hun opvoedillg -dOOl' muZiek. ~ie . gelijktijdig. doorwbOr.d en 
beweging invloed · op hen uitQefent. .!.iJ M;aar . daarbij is nau~lettend 
toe te zien op den aard der m uziek~ ' 7) te vermij den wat harts
tochten, 7rtiO~W'('Tct, 8) opwekt of venyijfd maakt, te kiezen~: wat 
stemming, Mo~, 9) wekt en .. tQt manmoedigheid, &:pET~, :.w) , leidt. 
Wij hebbén geen reden dit alles; in bljzollderheden na te gaaIl,~. 

Het is voor ons doel genoeg er op te wijzen ditt ,de 1;)orische .toon" 
fetting hiertoe all~engeschiktgeoordeeld wordt als manne'lijk 11) 

\ 

en het fluitspel dat !'eeds de Pytbagoreërs12) ontrieden me.t nadru~ 
veroordeeld !"ordt als vrouwelijk ; klagend, en huiler.ig. 13} .waarbij 
~rou:welijk natuurl~ik .als 'onmànnelijk is op te vatten, 14) , de ' speel:; 
tuigen die besnaard zijn verkozen w()Tdel1, als minder .hartstochte
lijk, 15) tenvijl .natuurlijk de verwijzing . naar Athene e,n . 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. SO vvo ')~. 103. a) P. 107. ") P. 64; 0) P. 62, 0) P. 64. 
') P. 68. . a) P. 75. 9). P. 79. . '0) . P. 74, .s0. ") P.96. H) P. 110. 
13) P. 101. 9i1Àu IJè TOY a&ÀOY TOY q>p6YIOY, yo.pOy TE ~YTa "al OpI1Y~~I1 . P. 107;8. 
'") P. 77;8, 79, 91, 96. 16) P. 107.,' . " ) P.I09· en 108 . . 
" ) P. 108. Ta&Tè. yiiop d~ "a, TOY (-LIJSoY ÈvdEf"vulTOrd q>alTl TOy MaplT6ay, Ta 'A7f'6ÀÀfA)Yoç . 

'óp yavá TE "a, ,~ÉÀI1 7f'pOTI(-L';lTaVTa' TOY ,J.~y yiiop <l>p6ytl: TOY "pE(-LaITO'YTa U7f'Èp 7f'OTa/.ûJY Èv K'Àalyaïç 

."'a-KOU ófxwlI 'TOY àÉplov K«I ".;..4pJ1 7rllEIJ(.láTtlJV Kt:Û ~OCPC:;d., 'Tu_yx«veN ' '1'0.".0 11 u1rept%vllJ" ~ÈY fJd«TO~ 
'óVTa, TOY ,n al8ipoç È~EpTI1,J.tiYOY. 

. , 
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aanwijst . van Marsya~, dat de voorkeur geeft aan d,e · speeltuigen 
en wijzen van Apollo, want d·tl Ph~ygier die opgehangen is boven 

• de rivier te Kelaenae op de wijze van een zak, vond een luchtige 
plaats vol winden en . duister , boven het water zijnde, en gene 
hangt aan den aether". 

Voor de opvoeding zou het fluitspel schadelijk zijn en het is 
daarom af te keuren al moge men het toelaten tot verstrooüng 
van den grooten hoop, ·voor wie de schrijver 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 menigte 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, 3) waardoor de spot nog scherper wordt van Kratinus, 
die Peri~les , als het schervengeric.ht voorbij is, waarbij Damon 
viel, là-at 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 del' jeugd ~ als 
leervak op de school dus, heeft doorgezet, en wel vóór omstreeks 
445, den vermoedelijken tijd van zijn val. 

Hiermede is natuurlijk geenszins in strijd dat hij als de uit
vinder ' van een .nieuwen toonaard, de l:7rallelfdll'1 ÀUdil:rTÎ 6) door
ging. Voor den lierspelér van beroep gold niet hetzelfde · als voor 
de opvoeding der jeugd. 

. Plutarchns 7) en Gellius, 8) die zich 'op Pamphila beroept, 
geven een ander verhaal, da.t goed bekeken, wel een bevestiging 
zou ·kunnen zijn. Alcibiades zou geweigerd hebben verder fluitles 
te krijgen, omdat het fluitspel on vrij en onedel was, den zang uit
slo~t en het gelaat ontsierde, onder beroeping op Athene, die de 
fluiten weg wierp en A polIo, die den speler vilde. Het z~in eenige, 
maar niet alle van dé reeds '~genoenide redenen en het spreekt van 

') P. 69/70. 
') De Rep. Ath. XI. 27. 27. d,dÓ.<e' ",~7ç oro;';'oïç "'" "U",,;;.. ' 
') Het juistEl jaar is niet bekend .. Judeich, Topographie van Athene blz. 74 noot 8 neemt 

kort na 445 !lan, de voltooiing na 442. 
') Pluto Per. XIII. 8. '0 ITx,.o""</l"Aaç ZE;;ç !f~E orpOITÉpXE"'"' TIEp,,,;'É>!ç ",,~dEÏO. Èor, TOti 

"pa.l/fotl ~XCdV, È'ifE'lài1 , 'TOlftTTP"KO'tl 7f'(JtpofXE'Tal . 

") Rep. P. -124, G. oOd"!,oii Y"P '''.Ofl.T"' l~ouIT'"i1; TpÓorO' «HU orO;"T'~';; •• ÓI~.W T';;. !,"Y/ITTIAJ., 

w; i/lwrl Ti Ati!,lAJ. "ct, ori/So!,"/. 

6) Plutarch. de Musica P 1136 E. ' ) Alcib. II. 5-7. 0) Noct. Att. XV. 17. 

.. 
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zelf dat wegens den onwil van een enkelen schoolj,ongen, al heette 
hij Alcibiades, geen wet werd gew~jzigd. Moar het lijkt! niet 
moeilijk te gissen waar het verhaabje vandaan kwam. Het is juist 
iets voor een dichter der Attische Comedie ons zulk een belachelijke 
voorsteUing van de oorzaak der wijziging te -geven van de muziekles_ 
Pamphila kan de geleerde mannen uit haar omgeving de plaats 
hebben ho()ren aanhalen en die voor goede munt hebben genomen. 

W~i · zullen weldra omtrent Kleon juist zulk een schooljongens
ve"rhaal bij Aristophanes vinden. De " comediedichter heeft zelfs 
ditmaal de woorden van den knaap misschien niet eens hehoeven 
te verzinnen; ze alleen een gewicht. in den schaal doen leggen dat 
z~i niet bezaten, want wij weten door Plato, dat hij werkeI~jk geen 
fluitspelen had willen leeren. 1) Alcibiades die in 431, in den 
slag bij Potidaea, meestre"ed, moet toen minstens 2 0 jaa~ oud 
zijn geweest en is, dus in 451 of eerder geboren. Kleine potjes 
hebben groote oOl·en en wanneer er bij Perikies, zijn voogd, druk 
gesproken werd over de nadeelen van het fluitspel en de wensche
lijkheid 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 " im opstand kwam? 

Zou dat waal; zijn, dan mogen wij die gebeurtenis ook niet ved 
vroeger zetten dan 445. Zoo schijnt wel alles erop te wijzen dat 
het schervengericht, waarbij Damon viel, vrij spoedig op zljn-wets
wijzlg~llg is gevolgd el,} dat, zou zijn val soms pas in de laatste 
jaren van Pet·ikles te plaatsen zijl'l, de afschaffing van het fluitspel 
toch in z~in vroegeren tijd moet vallen. " 

Maar het was niet het fluitspel alleen waarom het gi:ng. Dit 
heeft wel meer, na tijden van ' roem, als toen K nhlan ziJn melodiën 
dichte en Quantz voor een flllitspelcnd koning als .Fl'ederik de 
Groote schreef, t~iden van minachting gehad, zooals toon men, een 
eeuw later, de liefhebbers sarde met de vraag wat leeli.tker klonk 
dan éen fluit. Het ging om den heel en aard der muziek en haal" 
uitvoering. Damon verlallgd~ geen staan in de houding zooals wij 
op de vazen vonden, maar beweging in de maat en juist wat lJij 
daaromtrent zeide heeft hlijkbaar den indmk gemaakt hem in 't 
b~izonder eigen te z~in, 2) zelfs van staNden schijnt hij invloed op 
de stemming venvacht te. hebben, 3) "Alleen de muziek voedt op 

1) .Ale. P lOS E. Socrates zegt: ol. 'Yà.p d~" ",&},e1, 'Y' ~OE},f. /~a1E7Y . 

'} Zie blz- 19 noot L 
' ) Aristides P. 93. /.6v'1 dÈ /.OUtri,,~, "a, },ÓY'I' "a, "'pa<;EI<IY ';,,617, 1I"atd,6 .. , ol. dl &" ... ,,j, .. ,,, ... 

Q"dÈ iqJ' Évo~ " trX~,.."'TO~ 1I"11I'>1:'16Tl<lv, «},},à! dl fWJ,6.X"'v, ,.. "",0' '/""'G'TOV T.z. !t7rIX'YY.6},},o/ .... "'.~ 
È~ TO 0},,,70v T~Y TE /.op~~Y XIX' T~V "fY'1tr.Y /.EOftrT'1tr., 
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door het woord en de gel\ikenis der handelingen en niet doór 'on
bewegelijke en in ee[l stand vastgestelde, maar door levende beelde~ 
die, naar gelang van wat zij Il1ededeelen, vorm , en beweging naar 
behooren wijzigen" en 1) "daarom vooral is z'ulk onderwijs passend 
voor de kinderen, opdat hun door de nabootsingen en gelijkenissen 
in hun jonkheid overkomt te weten en door gev,'oonte en oefening 
te begeeren, wat hUil als zij volwassen zijn in ernst past". 

Dans aan, zang ep. muziek dus gepaard moest het gemoed der 
knapen vormen tot mannen en misschien mogen wij hiermede 'in 
verband brengen de woorden van den Dikaios bij Aristophanes , 2) 
die van de kna~en uit den goeden ouden tijd spreekt en zegt dat 
het onderwijs hun leerde een lied te oefenen de dijen niet aaneen
gesloten, bewegend dus. 1)e Wolken zijn van 421 en die school
hel'inneringen kunnen dus eenD5 jaar oud geweest zijn. 

Dan was verder voor Damon de Dorische toonzetting de eemge 
die tot het b~oogde doei leidde. 3) 

N U hebben wel Plato en Aristoteles zijn leer, in hoofdzaak , tot 
de hunne gemaakt, maar het is toch de vraag 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 hleef op de school, de Dorische toonzetting geenzins 
de eenige werd. Het hoogadelijke koor in de ~idders 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, hern beval zich weg te 
scheeren, daar die k,naap niet anders harmonie kon leeren dan 
(met eene woordspeling 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 hebber;r, maar tevens 
vinden wij een schoolmeester die van het uitsluitende heil van de 
Dorische voois niet wil weten. Wij venvonderen ons dan ook niet 

1) T. a. p. P. 64. dlO ,,,., (~á.}.Ia'Te. 'Tolç '1re.la'IV ~ TOle.6T~ '1re.ldEie. (~ETEltEUa'Tée., CI'1rl<Jç dtii< 

TlZlI Èv VEÓT'1T~ f.l.lt.L4q'E~V 'TE KtÛ á(J.OltfJ7ECdV e;~Év«1 TE x:û È'1rIOV(-LEIV tT<P{o-l dl« tTvv46EU:t1l 1("Û 

(J.EAÉT11V trU(J.{3«fvol T€dV Èv ~ÀI"{r;t IJ.E'T~ (f7rOUd~Ç È7rl'rEJ..01J(.LÉVf1JV. 

2) Nubes v. 127 . • TT' e.li '1rpo(MdEÏv ?(.11'(~' Èd/de.I1'XEV, TW (o<~pw (~~ !;UVÉXOVTe.Ç, 

') P. 96. Xe.1 T~V Tp6'1rl<JV TO/VVV Ó (ÛV dfdploç (3e.p6Te.TO; Xe.1 iipPEV/ '1rpÉ'1rl<JV ~OEI. 

") 'v. 985-96. &:""i'< xe., TÓd' &'yl<JyE Oe.V(~á.C; l<J Tij; r5o(~oVa'f(l; e."TOiÎ, ipe.a'1 yillp e."TOV ot' 

'1re.ldE;, 0'1 çvv.ipOlTl<JV, TljV dl<JP /a'TI (~6v~v (o<EV "PI~6rTEa'je./ Oe.(o<ilI , T~~ }.6potv, ii}.}.~v d'o"x èSÉ}.ElV 

(o<e.OElV ' X?(.Te. TOV x/1e.P/a'TljV oFy/a'OÉVT' &:'1r&yE/V XEM6E1V, ':'; "p(~ovf(lv Q 1r~7, Q~n~ ou MVe.Te.1 

(~e.~6Ïv ~v (o<~ dl<JpO~ox'a'~f, 
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langer dat Damon het veld heeft moeten ruimen, wanneer hij de, 
schoolmeesters tegen zich had. 

rregenover den lof bij Plato staat ook de hoon b\i Philodemus 1), 

die van Epikurus afkomst.ig kan zijn. 
l\laar zelfs al was Damon gebleven, lijkt het namy lijks waar

schijnlijk dat hij over voldoende medewerkers, die zijn bedoelingen 
maar zoo dadelijk wisten 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 hartstochteloosheid en manne~ijke deugd leidde. Wij kennen 
er geen. Aristophanes 2) schijnt er een paar te I noemen llaÀÀ.xd'a 
7rEP(f{7rOÀllI Jm.xll en TI1À{7ropólI TI (36ap..a waarvan het eerste van Lampro
kles was, 3) die als de leermeester van Damon genoemd wordt. 4) 

Aanwijzingen omtrent de woorden geeft Aristides niet en verdere 
nau welijks. Men zal toch waarlijk in plaats daarvan niet kunnen 
volstaan met wat hij bazelt over mannelijke klanken van klinkers 
en medeklinkers, wat geheel den stempel van zijn eigen tijd draagt, 
door gelijkstelling van E en ~I en het onvermeld laten van I, ti, 

' EI en Ol nn de " besproken is. 5) 
Men moet, tevreden zijn met wat hij over de muziek zegt, in 

deze woorden: 6) i'n de harmonieën toch" die van hem (Damou) 
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 
Qm voor de stemming van iedere ziel ook een passende harmonie , 
te hebben. Daarom is van de dèelen van de melodie de pe88eia 
(d. i. het vool'tdurend aanslaan van een zelfde snaar) het nuttigst, 
die telkens in de keuze der noodigste tonen gezien wordt". 

Tot mijn leed wezen moet ik aan de kenners van muziek geheel 
overlaten de waarde van deze mededeeling te beoordeelen. Ik kan 
alleen het vermoed~n üitspreken dat, in samenhang met wat wij 
over zijn beoordeeling der maten vernamen, het ' hier ten deele ten 
minste om rust en zelfbeheerschen zal te doen ' zijn geweest en 

1) Uitgaaf van K'emke, Leipzig 1884. &. 104 (IV. col. 33-34) 'Cl'" 111f1~e.JV, El TOU"UTee 
'll'paç TO!;ç &ÀI1'lvotiç &pE07reeY{Tee, EMyE l(ee, I~~ TO ti ç 'll'ÀeeTTol~ÉVOUç, ÈqJEvlf"lrEv &Tl1p';;ç. 

1) Nub. v. 967. . 
') Schol Plato . .Alcib. I. 118 c. 
') SeMI. .Arist. Nub. Y. 1.; Schol .Aristidis lIl. 537. 
') P. 92-94. 
"j P. 95. h yofiv Tee;ç ti"., eeUTOU 'll'eepeedEdofJ-évee/ç ápl~ov{eelç T';;V tpEpOfJ-fVr.!v tpaóyye.Jv 6T~ 

fJ-Èv TOtiç a~Mlç, ÓTÈ dÈ 'TO~ç IóppEveeç '1(J'TIV '';PE;> l1; ol "'MovlfrovTeeç, 11 h ' 'éÀeeTTov .~ OUd' 

!fÀe.Jç ".eepEIÀI/I~I~ÉVOUç , dijÀOV wc "eeT?' Ta ~aoç ..jJuxijç ;"If(J'Tl1ç "ee, . ápfJ-ovfee~ XFI1(J'IIUUOrl(J'I/ç dia 
/Cl'" 'rwv (UP ",V Tijç fJ-ElIo7rodaç ~ "eeÀoul~ÉV'1 'll'ETT,{ee Ta XP'1(J'/p.t:JTeeTOV, Èv È"ÀOy~ T';;V Ifveeyl<:tloTIfTe.JV 

tpOóyye.Jv il(P,(J'TOT' OEe.JpOUfJ-Év'1. ' 
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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 w~is met enkel spondeeën te blazén. Aan de waarheid van 
diergelijke vertelseltjes behoeft men niet te hcehteiL Zij kenmerken 
een kunstrichting nièt minder walmeer zij geheel verzonnen zijn. 

Een opmerking wenseh ik evenwel aan de deskundigen voor t~ 
leggeIl. Ook in de hedendaagsche muziek komt de herhaling van 
een toon niet zelden voor, in liederen zoo het schijnt vaak in den 
aanhef, maar toeh ook elders. Het lijkt mij dat dit kunstmidd'el 
gezocht wordt om aan de woord'en die het begeleidt bijzonderen 
nadruk te verleenen. 

Mag ik ten slotte er op wijzen, dat zoo een rryrtaeus en een 
KÖl'ller in den regel te zeldzanm zijn om met hun kunst de opvoeding 
der jeugd te vullen, er wel aanwijzingen bestaan voor , d~ 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 yan het 'Eli p..ûprou xÀd} ro ~i<poç <pop~(]"w, 
dat Athene bewaard heeft voor een nieuwe tyran, dat zal, meeu 
ik, gelden van het Wilhelmus, dat als drager van de liefde van 
het volk voor den Vader des Vaderlands en zijn nazaten, die op 
zlJn }<'riesche neven overbracht, dat is zekel" waar in I~'rankrijk 

van de Marseillaise, .als uiting van de zegeviei'ende omwenteling en 
ik vraag m~i af of de millioenen, thans oncler de meest in het 
oog loopend valsche leuzen, worstelend op leven en dood, tot al
geheele vernietiging toe, orb. dingen die voor de meesten zoo ver
af liggen en zoo Ol1grijpbaar zijn, als de Bagdad-spoorweg, dit vol 
zouden houden, wanneer de ziel der volkeren niet gestemd was op 
een Rule Britlania en een lJeut8chland lJeut8chland übeT Alle8. 

Plato 2) spreekt de ged~chte van Damon kort en krá,chtig uit in de 
woorden dat "het meest doordringen in de diepte van de ziel de maat 
en de harmonie en zij maken zich het stevigst van haal' meester". 

Vraagt men de oorzaak? Het kan bezwaarlijk alleen aan de kunst 
te danken zijn, ' voor 'wie niet a1l811 gevoel hebben'. Zou misschien 
de menseh, die zong eer hij leerde spreken, daarom in zijn binnenste 
wezen nog altijd .sterker worden geroerd door het gezongen, dan 
door het gesproke'n woord? 

') IX. 926, 
2) Pol. p. 401. D. 1f'T1 (.l.I%;.If/''T'" ""''T'''dtJf'TIII .lç 'TO èV'Toç 'Tijç .j-u.xijç Q ~f i1J~f'oç "':û Iip(J.6vIlIt. 

"cti ÈppWf"VÉrTTctTfX , ä7rTETa.1 "~TijÇ. 
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