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Tijdtabel
1389
1397

Cosimo de’ Medici, zoon van Giovanni di Bicci, geboren
Giovanni di Bicci richt Medici-bank op in Florence
met filiaal in Rome
1406
Florence neemt Pisa in
1416
Geboorte van Piero de’ Medici (de Jichtige)
1429
Oorlog om Lucca tussen Milaan en Florence
1433-1434 Cosimo in ballingschap in Venetië
1436
Koepel Florentijnse dom door Brunelleschi voltooid
1436-1443 Restauratie San Marco-klooster
1437
Medici-bibliotheek geopend
1439
Oecumenisch concilie verplaatst zich naar
Florence; Byzantijnse geleerden geven lezingen en
colleges over Plato en neoplatonisten
1440
Dood van Cosimo’s broer, Lorenzo
1449
Geboorte van Lorenzo de’ Medici (il Magnifico)
1450
Battista Alberti publiceert De pictura (‘Over het
schilderen’)
1453
Val van Constantinopel
1462
Plato-academie start
1463
Vertaling van het Corpus Hermeticum door Ficino
1464
Dood van Cosimo
1466
De nog zeer jonge Lorenzo tekent overeenkomst
met paus Paulus ii; Medici-bank krijgt monopolie
in aluinhandel
1469
Dood van Piero i; Lorenzo volgt hem op; huwelijk
Lorenzo met Clarice Orsini
1478
Pazzi-samenzwering en moordaanslag op Lorenzo
en Giuliano
1479
Lorenzo naar Napels om vrede te sluiten; Michelangelo wordt opgenomen in familie Lorenzo.
1480
Turkse aanslag op Otranto in de ‘hak’ van Italië
1481
Sixtijnse Kapel gereed
1482-1485 Pico della Mirandola in Florence
1482
Da Vinci verlaat Florence en trekt naar Milaan
1486
Pico publiceert zijn negenhonderd stellingen
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Pico in de ban gedaan, arrestatie in Frankijk,
Lorenzo weet hem terug in Florence te krijgen
1488
Michelangelo wordt opgenomen in de familie
van Lorenzo il Magnifico: tegeltableau Hermes
Trismegistus in de kathedraal van Siena
1487-1492 Pico in Medici-villa in Fiesole
1489
Pico’s Heptaplus wordt opgedragen aan Lorenzo
1490
Reuchlin ontmoet Pico della Mirandola
1492
Dood van Lorenzo il Magnifico; Leonardo da
Vinci’s Vitruviusman
1492-1503 Borgiapaus Alexander vi
1494
Franse inval in Florence, vlucht van Piero de’
Medici (de onfortuinlijke); verdachte dood van Pico
della Mirandola en Poliziano
1498
Openbare verbranding Savonarola
1499
Dood van Marsilio Ficino
1503
Paus Julius ii della Rovere, neef van Sixtus, treedt aan
1508
Michelangelo begint aan de schildering van het
plafond van de Sixtijnse Kapel
1509
Lof der zotheid van Erasmus verschijnt; Rafaël
begint aan de beschildering van de Stanza della
Segnatura
1513-1521 Paus Leo x de’ Medici op de pauselijke troon
1516
Utopia van Thomas More verschijnt
1517
De Arte Cabbalistica van Reuchlin verschijnt;
Luther poneert zijn 95 stellingen; het begin van de
Reformatie
1519
Dood van Leonardo da Vinci in Amboise
1526
Sint-Pieter gereed, ingewijd door Paus Clemens vii
de’ Medici
1527
Il Sacco di Roma (‘de plundering van Rome’)
1545-1563 Concilie van Trente
1550
Giorgio Vasari publiceert De Levens
1564
Michelangelo sterft in Rome

Inleiding
Er is al veel geschreven over de (Italiaanse) Renaissance. Mooie kunstboeken met afbeeldingen van schilderingen, beelden en architectuur
uit die tijd. Ook enkele boeken over de literaire aspecten. Vaak wordt
als het om literatuur gaat geschreven over de pre-renaissancisten Dante
Alighieri (1265-1321) met zijn indrukwekkende Divina Commedia of
over Giovanni Boccaccio (1313-1375) met zijn prachtige verhalen in de
Decamerone.
In dit boek wil ik twee zaken bij elkaar brengen: de f ijnzinnige
kunstuitingen van beeldende kunstenaars als Botticelli, Ghirlandaio,
Da Vinci, Rafaël en Michelangelo en de overrompelende wereldliteratuur,
waaronder een herontdekte hermetische tekst, de volledige uitgave
van de geschriften van Plato en een duizelingwekkende Rede over de
menselijke waardigheid van Pico della Mirandola, een jonge graaf die
het op durft te nemen tegen de paus. Daar komt nog bij dat islamitische
en joodse mystiek, zoals de kabbalistische literatuur, in deze era actief
bestudeerd werd door geleerden en kunstenaars.
Beide aspecten, kunst en literatuur, zijn een huwelijk aangegaan. Het
nieuwe denken, zoals dat in de teksten naar voren komt, werkt op een
intrigerende manier door in de vele kunstwerken. Als je die samenhang
begrijpt, zie je bij het tot je nemen van de literatuur beelden voor je van
beroemde renaissancekunstwerken. En bij het bekijken van de beelden
hoor je als het ware op de achtergrond de onthullende wijsheid die
toegankelijk is gemaakt door de renaissancefilosofen.
Dit boek geeft de levendige geschiedenis weer van mensen die in dat
bijzondere tijdvak leefden. Zij hebben sporen nagelaten die merkbaar
zijn tot op de dag van vandaag. Zonder dit rijke hoofdstuk in de historie
zou onze wereld, onze cultuur, er anders uitzien.
In de historiografie is er discussie over het feit of de Renaissance nu die
totale vernieuwing was, zoals negentiende-eeuwers als Jacob Burckhardt
dat stellen.1 Is de Renaissance niet, weliswaar met andere accenten, een
voortzetting van de Middelleeuwen? Voornamelijk in de tweede helft
van de vorige eeuw hebben bekende historici in hun lezenswaardige
werken kritische kanttekeningen geplaatst bij de romantische ideeën
van Burckhardt en zijn tijdgenoten. Zij beschouwen de Renaissance als
een van de vele rimpelingen in de mensheidgeschiedenis. Zo schrijft
Toynbee in zijn standaardwerk A Study of History dat men door het

14 

Het Renaissancewonder

woord ‘renaissance’ als eigennaam te gebruiken de fout maakt om een
bepaalde gebeurtenis te isoleren en deze renaissance niet te zien als
een terugkerend historisch fenomeen.2
Ten dele ben ik het met hen eens. Toch breek ik een lans voor het
unieke van de Renaissance als een bakermat van een nieuw mens- en
wereldbeeld. Ook Peter Burke, een groot kenner van de Italiaanse
Renaissance, zit op die lijn. Hij schrijft dat ‘als we de term gebruiken
om er een bepaalde groep van culturele veranderingen in de westerse
cultuur mee aan te duiden, zonder vooroordeel jegens de prestaties van
de middeleeuwen of jegens die van de wereld buiten Europa, dan kan
het gezien worden als een indelingsbegrip dat nog altijd bruikbaar is’.3
De twee eerste hoofdstukken in dit boek zijn ruwe schetsen over
de tijdvakken, voorafgaand aan de Renaissance: de Grieks-Romeinse
wereld en de Middeleeuwen.
In de daaropvolgende hoofdstukken verschijnt de eerste telg uit
de familie de’ Medici ten tonele. Deze Cosimo de’ Medici geeft als
renaissancemecenas aan kunstenaars en handschriftenverzamelaars
opdrachten die gefinancierd worden met gelden van zijn eigen bank.
Hij roept zelfs een Academie in het leven, die gewijd is aan Plato en de
neoplatonici.
De directeur van die Academie, priester-geleerde-arts Marsilio Ficino,
vertaalt niet alleen de in die tijd grotendeels onbekende werken van
Plato; hij geeft ook een verloren gewaand geschrift uit, het Corpus
Hermeticum, waarover meer in het zesde hoofdstuk. In het zevende
hoofdstuk laat ik zien dat de denkbeelden van Ficino doorwerken in
de beeldende kunst.
De hoofdstukken 8 en 9 gaan dieper in op de kunstuitingen uit die
tijd en de machtige beschermheer uit het Medici-geslacht, Lorenzo il
Magnifico, op wie een geruchtmakende moordaanslag plaatsvindt.
In de hoofdstukken 10 en 11 besteed ik aandacht aan het humanisme,
dat vanuit Florence uitwaaiert, vooral ook door de rol van Giovanni Pico
della Mirandola (1463-1494). Dit genie trekt naar Rome om zijn, voor die
tijd, revolutionaire denkbeelden te verdedigen aan het pauselijk hof.
Zijn harmonie van klassieke schoonheid, joodse mystiek, islamitische
wijsheid en ondogmatisch christendom wordt door de paus niet op
prijs gesteld en tot ketterij verklaard. En er zijn ook andere tegengeluiden, zoals die van boeteprediker Savonarola, waarover we lezen in
het dertiende hoofdstuk. Maar de humanistische stroom is niet meer
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te stoppen. Ze vindt weerklank in West-Europa, met humanisten als
Reuchlin, Thomas More en Erasmus.
Bij het eindigen van het culturele primaat van Florence staan de
Romeinse pausen in de rij. Na het echec van het schisma met de ‘ballingschap’ in Avignon, worden pausen de nieuwe opdrachtgevers van
oogverblindende schilderingen en soms megalomane bouwwerken,
zoals de Sint-Pieter. Het betekent ook, zoals te lezen is in hoofdstuk 16,
een renaissance van het pausdom zelf. Voor kunstenaars als Botticelli,
Rafaël en vooral Michelangelo betekent dit werk aan de winkel. Het
genie Michelangelo weet in zijn schilderingen op het plafond van de
Sixtijnse Kapel intrigerende verbindingen aan te brengen tussen Bijbelse
taferelen en de joodse wijsheid van de kabbala. Een absoluut hoogtepunt
uit de Renaissance. Dat alles vinden we, met schitterende illustraties,
in het zeventiende en achttiende hoofdstuk. Het hoofdstuk daarop gaat
over de hoogrenaissance en de (tijdelijke) teloorgang van Rome, dat het
einde inluidt van de Italiaanse Renaissance.
Het laatste hoofdstuk geeft een beschouwing en korte samenvatting
van elementen uit de Renaissance en de erfenis daarvan in de volgende
eeuwen.
Ik wens u veel kijk- en leesplezier.
Jacob Slavenburg

Proloog: Het beeld van de faun
‘In die tijd had Lorenzo il Magnifico de’ Medici in zijn tuin aan de
piazza di San Marco de beeldhouwer Bertoldo in dienst, niet zozeer
als oppasser of bewaker van de vele fraaie oudheden die hij daar
tegen hoge kosten had bijeengebracht en verzameld, als wel omdat
het zijn grootste wens was een school te stichten van voortreffelijke
schilders en beeldhouwers… Daarom vroeg hij [Lorenzo] aan Domenico Ghirlandaio of deze in diens atelier jongelui had die zich tot
de beeldhouwkunst voelden aangetrokken, en of hij hen dan naar
de tuin zou willen sturen, waar Lorenzo hen wilde laten oefenen en
zodanig doen opleiden… Dus zond Domenico hem een aantal van
zijn beste leerlingen, onder wie Michelangelo…
Toen Lorenzo had gezien hoe begaafd de jongen was, bleef hij steeds
hoge verwachtingen van hem koesteren; en enige dagen later vatte
Michelangelo moed en hij begon in een stuk marmer een antieke
faun te kopiëren, die hij daar had aangetroffen, oud en gerimpeld,
met een geschonden neus en een lachende mond. En terwijl Michel
angelo nooit eerder marmer noch beitels had aangeraakt, lukte de
kopie hem zo goed dat Il Magnifico verbaasd stond; en toen hij zag
dat de jongeman enigszins van deze antieke kop was afgeweken,
zijn verbeelding had laten werken en de faun een open mond had
gegeven, waarin de tong en alle tanden te zien waren, zei deze heer
hem schertsend, op zijn gebruikelijke vriendelijke wijze: “Je zou toch
moeten weten dat oude mensen nooit al hun tanden bezitten en dat
ze er altijd wel eentje missen.”
In zijn eenvoud vond Michelangelo dat zijn heer, die hij zowel
vreesde als beminde, gelijk had; en Lorenzo was nog maar nauwelijks
weg, of hij rukte de faun een tand uit en bewerkte het tandvlees
zodanig dat het leek of deze tand was uitgevallen; in spanning wachtte
hij tot Il Magnifico zou terugkomen, en toen het zover was en Lorenzo
had gezien hoe groot Michelangelo’s eenvoud en vakmanschap waren,
moest hij daar herhaaldelijk om lachen, en hij vertelde het als een
mooi verhaal aan zijn vrienden.
Hij vatte het plan op om Michelangelo te helpen en te begunstigen, en liet diens vader, Lodovico, bij zich komen, wie hij
om toestemming vroeg de jongen als een zoon bij zich in huis te
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Ottavio Vannini, Michelangelo toont Lorenzo het hoofd van een faun. Palazzo Pitti, Florence.

nemen en Lodovico stemde hier graag mee in; hierop gaf Il Magnifico
opdracht hem in zijn huis een kamer te geven en voor hem te zorgen;
Michelangelo at dagelijks aan de tafel van zijn heer, te zamen met
diens zoons en andere waardige en edele personen die bij Il Magnifico
verkeerden…’
Uit: Giorgio Vasari (1511-1574), De levens, vertaling Anthonie Kee.1

Een van die ‘edele’ personen was de leraar van Lorenzo’s kinderen, graaf
Giovanni Pico della Mirandola, kortweg: Pico.

