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Dames en Heren,*)
In de geschiedenis van de italiaanse beschaving en kuituur
is misschien het glansrijkste tijdperk — zo glansrijk dat haar
licht uitstraalde over geheel Europa — de Renaissance; in
welker bestudering, op het voetspoor van vermaarde buiten*
landers, ook wiji de laatste dertig jaar geen geringe vorderingen
hebben gemaakt. Daarbij hebben wij ons vooral gekenmerkt
door onze synthetiese metode; van de verschillende geschied*
beschrijvingen zijn wij tot één overzichtelike gekomen ):
G u i d o de R u g g e r o ) heeft zijn onderzoekingen over
de wijsgerige denkbeelden uitgewerkt tot een beeld van de
humanistiese beschaving; G i o a c c h i n o V o l p e ) heeft
verband gelegd tussen de ekonomiese en esthetiese faktoren;
de kritikus van de beeldende kunsten verwaarloost niet langer
de dichtkunst, noch de litterator de schilderkunst. Dat een
visie van het geheel nodig is voor het begrip van elk onderdeel
wordt door iedereen gevoeld. ) In 't kort, de historiese zin
blijkt, na 1900, heel wat ruimer dan die van de vorige eeuw,
en zelfs het monumentale werk van B u r k h a r d t schijnt
ons nu eenzijdig.
Maar laten wij, in stede van te blijven staan bij de metodes
toegepast door de jongste onderzoekers van de Renaissance,
proberen de oorzaken, de oorsprong, de ontwikkeling en
verbreiding, kortom, de trekken die het wezen ervan uitmaken,
te bepalen.
Terecht zegt I. B. R a t h e r y: „La nuü descendue sur
VItalie était comme une de ces nuits du tropique, oü l'aube
recommence a poindre avant que le dernier reflet du soleil
couchant ait disparu."
Welnu, in die lange nacht, in die „eta tenebrosa", gelijk
P a t e r ) zegt, waarin „zoveel bronnen van genot voor ver*
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*) Mevrouw W . Thijsse—Schoute is zo welwillend geweest deze in
het Italiaans uitgesproken rede in het Nederlands te vertalen.
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stand of verbeelding waarlik opgedroogd waren" is het licht,
dat bleef schijnen ver aan de horizon, de aanwezigheid van
Rome — niet alleen als symbool, maar ook als werkelikheid.
W i j kunnen de Renaissance niet begrijpen, zonder uit te gaan
van Rome, wier lot het was niet te sterven bij het ineen*
storten van 't keizerrijk en bij de komst van het kristendom.
Een onlangs verschenen boek, getiteld Civilta mediterranea,
wil uit de aardrijkskundige faktor het voortbestaan van Rome
en de ontwikkeling van haar geschiedenis afleiden. Gelegen
in het centrum van 't middellandse zee*gebied en in het hart
van het meest centrale schiereiland van de Middellandse Zee,
schijnt Rome door haar ligging zelf bestemd om de elementen
van alle beschavingen die om haar heen bloeien naar zich
toe te trekken en in zich op te nemen, van af de dichter*
bijgelegene van Etrurië en van Magna Graecia, tot die welke
zich ontwikkelt aan gene zijde van de zee, waar Kartago, haar
expansie snel opleggend aan de strakke en geheimzinnige
onbewegelikheid van de piramiden en van de egyptiese sfinks,
de erfenis van het moederland Foenicië aanvaard heeft.
Bovendien, maakt Rome, ontstaan tussen zee en berg, van
deze geen scheidingsmuren, maar middelen van verbinding
en terwijl zij uit het bergland krachtige samnietiese, sabellijnse
en sabiniese elementen ontvangt, dringt zijl met haar belangrijke
verkeersader de Tiber door tot aan de Tyrreense zee en
bevestigt haar rechten op de beide oevers van de rivier en
de omliggende heuvels door ze met een brug te verbinden,
en zij hecht zóveel belang aan deze houten brug, dat de
pontifex — hij die de brug bouwt en haar beschermt —
gedurende vele eeuwen de opperste priester van de stad zal
blijven en later het hoofd zal worden van één van de grootste
godsdiensten der wereld.
Zij ontving voorts in haar boezem de geest van de griekse
beschaving die, hoewel ook ontstaan aan de Middellandse Zee
zoals de foeniciese en egyptiese, niet kon stand houden, omdat
zij door de ligging van het land waar zij tot ontwikkeling
kwam, er toe gebracht werd zich te versnipperen over te veel
kleine centra of brandpunten van beschaving. Bovendien had
Griekenland een klein doorgangsgebied gevormd, evenals
Klein*Azie een uitgestrekt doorgangsgebied was geweest,
6

waar juist om deze reden geen duurzame beschaving tot
bloei kon komen. Maar de nationale eenheid, die in Grieken*
land wegens de geografiese ligging niet tot stand kwam en
die niet kon uitgroeien, in Egypte, waar het gehele leven
afhing van één groot natuurverschijnsel, dat van de regel*
matig wederkerende overstromingen, en waar het scheppen
van een zekere en veilige discipline en het vaststellen van
een onveranderlike regelmaat voor het in orde houden van
de dijken een grote eentonigheid van leven veroorzaakte, zodat
het gebonden zijn aan deze noodzakelikheid, ook in de gods*
dienst vastgelegd, een soepele ontwikkeling der beschaving
belemmerde —, die nationale eenheid, zeg ik, kon men bereiken
in Latium en het gevoel voor en de ontwikkeling van die
eenheid, kon steeds voortduren, omdat Rome in haar boezem
de geest van de meest tegenovergestelde en meest uiteen*
lopende beschavingen opneemt.
Openbaart zich dit in een verzameling van tegenstrijdige
faktoren, of komt het tot een harmoniese samenwerking van
krachten en een evenwichtstoestand? Dit laatste, en hierin
blijkt juist de aanwezigheid van Rome. Maar hier moeten wij
bij de aardrijkskundige faktor een andere voegen. Zo deze al
in den beginne van het grootste belang was, langzamerhand
gaan elementen van bewuste wü een rol spelen, opdat het
verworvene behouden blijft en zich ontplooien kan. N a de
slag bij Cannae was de geografiese faktor geheel ten gunste
van Karthago, want het Noorden zond, dwars door Gallia
Cisalpina nieuwe strijdkrachten tegen Rome en Karthago had
nieuwe legers voor Hannibal in Italië kunnen doen landen.
Rome echter, behaalde de overwinning omdat zij meer zelf*
bewustzijn bezat en een sterkere wil om te overwinnen. Maar
om aan te tonen dat geografiese factoren niet alleen van
waarde zijn waar het gaat om het bestaan en 't voortleven
van een volk, is het voldoende, o Hollanders, u te herinneren
hoe zonder taaie wilskracht gij heden niet het vrije en grote
volk zoudt zijn dat het land heeft ontwoekerd aan de baren
en nog steeds daarmede doorgaat en met het land niet alleen
het recht verkreeg om te bestaan, maar ook om zich uit te
breiden.
«**
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Bij het ineenstorten van het keizerrijk, ging Rome niet ten
onder, vooral niet wat betreft haar geestelik leven samen*
gesteld uit harmoniese samenwerking en elkaar in evenwicht
houdende krachten. Zoals zij, als overwinnares, het wezenlike
van zeer verschillende beschavingen in zich opgenomen en
versmolten had, zonder ooit haar eigen gelukkige aard, gewild
en bewust ontwikkeld, hoewel afhankelik van de plaats van
ontstaan, in de kern te veranderen, zó bereidde het over=
wonnen Rome in langzame en stage arbeid voor haar over*
weldigers de nieuwe beschaving, die haar stempel draagt.
Het is niet verwonderlik dat wij Italianen, hoewel ge*
boren uit het samensmelten van de oude Latijnen met andere
rassen, nu na bijna tweeduizend jaar ons meer dan enig ander
volk de rechtstreekse afstammelingen van Rome voelen. Het
land is hetzelfde, de gunstige geografiese ligging is bewaard
gebleven en dezelfde bewuste wil om te bestaan, die de stad
in de oudheid bezielde, is opnieuw in ons opgebloeid. W i j
Italianen, beschouwen als onze nationale dichter, meer nog
dan Dante, Virgilius, en onze bewondering voor de grootste
dichter van de latiniteit spruit voort uit het feit dat hij de
traditionele legenden over de oorsprong van onze beschaving
heeft verenigd en vastgelegd. Wanneer wij Virgilius lezen
vinden we in hem niet enkel iemand die beantwoordt aan
onze natuurlike zucht naar heroïek enthousiasme en naar emotie,
maar ook de kiemen zelve van wat later de italiaanse dicht*
kunst zal zijn van Dante tot Leopardi, van de Renaissance
tot aan de Romantiek. En men kan waarlik zeggen dat deze
dichter onze geschiedenis vult en dat hij onder verschillende
aspekten, in verschillende eeuwen nooit werd vergeten; hij
heeft, als een godheid die zich vervormt, maar die nooit is
verlochend, de kleur en de geest van de tijd aangenomen:
verheerliker van het Gezag toen men de terugkeer van het
keizerrijk wenste, magiër tijdens het bijgeloof van de middel*
eeuwen, profeet en voorloper van het kristendom in het tijd*
perk van het simpelste geloof, en tenslotte met Dante middelaar
en symbool van verzoening tussen twee tijdperken en tussen
twee godsdiensten. )
6

De humaniteit van de werken van Virgilius is ook onze
humaniteit en wij kunnen zonder Virgilius Dante niet ver*
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klaren evenmin als wij de Renaissance kunnen verklaren
zonder Rome.
Dante werd geboren om volledig in zich te belichamen de
voortzetting van een oude, veelzijdige beschaving, toen de
beschaving van de andere volken slechts begon te dagen.
In zijn „De Monarchia" definieert Dante het recht als een
werkelike en persoonlike verhouding van mens tot mens, wier
behoud de menselike beschaving in stand houdt, en wier
vernietiging ook haar vernietiging meebrengt.
In deze definitie voelt men onmiddellik de grondslag van
het recht als een harmonie tussen individu en gemeenschap
en als een verband tussen deze beide, hetgeen tegelijkertijd
het ontzag van het individu en voor de gemeenschap doet
ontstaan. En deze definitie is door Dante afgeleid uit een
oude definitie van het romeinse recht, van dat recht dat een
volk werd ingegeven door een ruime zin voor evenwicht,
verkregen eerst door haar geografiese ligging en vervolgens be*
vestigd door het bewuste verlangen om te bestaan. De uit*
drukking „civis vomanus sum" is een uiting van evenwicht
en wel tussen het individu, die zich poneert in het „sum"
en de „civis", die de harmonie tussen de enkeling en de
menigte voorstelt. En deze opvatting waaraan het romeinse
volk zijn ontwikkeling en ononderbroken kontinuïteit te
danken heeft, omdat het haar veroorloofd heeft de ziel en
de vormen van de meest uiteenlopende beschavingen in zich
op te nemen zonder er ooit door uit het lood geslagen te
worden — gegeven het onveranderd en harmoniserend karakter
van de opvatting zelve — deze rechtsidee, die voor de
Romeinen synoniem was met wil en bewustzijn, maakt dat
het kristendom, nog onzeker en bestreden toen het te Rome
uit het Oosten kwam, zich vervormde tot het machtige gebouw
van het katholicisme. Hier komt weer de geografiese faktor
in 't spel, die langzamerhand van de kerk te Rome, het hart
van het middellandse zeegebied, eerst een middelpunt van
inlichtingen voor de gehele kristenheid, vervolgens een middel*
punt van opperste hiërarchie maakt: „Roma locuta est". Zó
verrijst op de puinhopen van het keizerrijk, waaraan het in
sociaal opzicht revolutionaire kristendom de laatste stoot toe*
bracht, dit andere gebouw dat het werk is van het kristen*

dom zelf, en dat volgens dat gezonde evenwicht dat ook
heerst in het romeinse recht, de verzoening en samensmelting
in zich draagt tussen verschillende ervaringen en tendenzen.
De overgang tussen het uiteenvallende keizerrijk en het
kristendom dat zich konsolideert tot katholicisme wordt door
de godsdienstige vereniging gevormd. Het kristendom dat in
den aanvang met zijn kluizenaars en asceten een individualisties
karakter had, werd langzamerhand door het stempel dat Rome
op haar drukte, de schepper van nieuwe gemeenschappen in
zijn kloosters, en deze nieuwe gemeenschappen organiseerde
en disciplineerde zij. Met zijn „Regel", een nieuwe zedelik en
burgelik wetboek voor het besturen van een kleine groep van
vrije mannen, legt de H . Benedictus op de onuitwisbare
sporen van het romeinendom de grondslagen van het italiaanse
verenigingsleven. En zó stort het leven, dat in het begin
beschouwd was als synoniem met schuld en boete, als een
behoefte aan eenzaamheid en abstraktie, vanuit de kloosters
zich uit in de straten en pleinen, in de kastelen en in de
huizen: het leven wordt een hartstochtelike bewogenheid.
Zeker, dat alles geschiedde niet opeens, en niet zo eenvoudig,
maar met overgangen en kontrasten; maar dit alles betekent, bij
een ruime beschouwing, het begin van onze Renaissance.

*•*
Men moet niet menen dat de Renaissance eerst met de
vijftiende eeuw begint, zij ontstaat veel eerder, wanneer uit
het middeleeuwse ascetiese geloof zich langzamerhand het
kristelike geloof, naar onze oplevende romeinse aanleg, ont*
wikkelt. ) Het kristendom is een zuurdesem, een nieuwe
levenwekkende zuurdesem; het romanisme is een geestes*
toestand, die zich openbaart in en rondom het meest centrale
punt van Italië en van daaruit zich verspreidt, het is een
eigenaardige wijze waarop wij leven en voelen, die terugkeert
ook als zij bij wijlen verdwijnt, wanneer de religieuse nacht*
merrie van een godsdienst van zelfverlochening haar neer*
werpt; het romanisme is een wijze van de mensheid in de
natuur te begrijpen als levende krachten werkzaam over de
gehele wereld, in de werken van mens en natuur, in de mens
en rondom de mens, het is ons vermogen om het goddelike
7

10

te benaderen, om dit te zien in de dingen en in onze driften.
Daarom moeten het kristendom en het romanisme zich te
samen vermengen om de Renaissance op te wekken, en naast
de verering van het transcedente moet die voor het immanente
komen. Ook hier geldt het een kwestie van evenwicht, tussen
aarde en hemel, tussen de beschouwing en de daad. In medio
stat virtus.
Dante behoort reeds tot de Renaissance, Dante die als
metgezel en meester Virgilius kiest. De held van Virgilius
is de pius Aeneas die geen Latijn is, maar dat uit eigen
verkiezing wordt. Wat onze belangstelling trekt in de figuur
van Aeneas, is de offervaardigheid en de liefde voor familie
en geboortegrond. Aeneas is zo de eerste burger en alleen
uit hem kon een volk geboren worden dat, bestemd om
voort te bestaan en de eigen beschaving op te leggen, een
zeer sterk gevoel voor recht en Staat bezat.
In Virgilius gedicht zien wij niet, zoals in de homeriese
zangen, naast Aeneas de prachtige figuur van Odysseus ver*
heerlikt, misschien omdat deze de individualistiese geest ver*
beeldt, die zeer krachtig was te Rome ten tijde van Virgilius,
te krachtig dan dat het nodig was hem nog te verheerliken.
Maar Dante veroordeelt Odysseus, Dante die, door Virgilius
begeleid op de lange reis van het donkerste land naar de hoge
en lichte hemel, op zijn wijze een eeuwige waarheid erkent:
nl., dat de menselike opstijging wel is waar voortvloeit uit een
mysties alles omvattend geloof, maar ook uit een aards geloof
dat goed en kwaad scherp onderscheidt: Dante weet dat iets
in de mens in staat moet zijn met broederlike liefde de
gehele mensheid, en misschien zelfs alle schepselen, te om*
vatten en de grenzen te overschrijden van het aardse bestaan,
maar ook dat iets in hem het hogere boven het lagere moet
weten te plaatsen en, naast de liefde die de grondslagen van
het menselik geslacht verbreedt, in staat moet zijn het streven
aan te moedigen om naar de hoogste en zuiverste vormen te
zoeken. Dante is inderdaad de dichter van een tijdperk en van
een wereld die van de hemel naar de aarde is teruggekeerd
en die wil leven en werken.
De twee hoofden van het gezag, de keizer en de paus, van
wier gezamenlike overwinning Dante het welzijn van de
11

volkeren op deze aarde laat afhangen, zijn verenigd in het pius
Aeneas met zijn dubbel aspekt en deze, twee tegenovergestelde
beginselen van contemplatie en daad, zijn de neerslag van die
éne romeinse wet van harmonie.
Maar deze individualistiese geest waarom Dante Odysseus
veroordeelt, die nu eens een heel onzuivere, dan weer een
heel pure zuurdesem is, die voor Griekenland eerst oorzaak
van bloei, dan oorzaak van verval was; deze geest van
individualisme, die de Romeinen erfden van de Grieken en
die bijdroeg tot het uiteenvallen van het keizerrijk, — ik zeg
van het keizerrijk, niet van Rome, want de rechtsidee bleef
ook na deze episode onveranderd en onveranderbaar; het licht
bleef ook, nadat de zon was ondergegaan, aan de verste
kimmen van de horizon, tot de zon weer opkwam —; deze
individualistiese geest, die de ene mens van de andere ver*
wijdert bij eenzelfde aanbidding van God, bracht, sedert het
nieuwe verdrag gesloten werd tussen hemel en aarde, mensen
die de dragers waren van een zeer oud verleden, op de wegen
der wereld. Blijde over het bezit der aarde zocht elk, als een
nieuwe Odysseus, naar een eigen wet en een eigen geloof
en zochten ze allen naar de vergeten schoonheid van de
werkelikheid in vorm en geest. Het was het tijdperk van de
grote schilders, beeldhouwers en bouwmeesters; het tijdperk,
waarin men de herinnering aan de keizers vergat en de pausen,
hun eigenlike zending vergetend, zich tevreden stelden met
wereldlike macht en daaraan vasthielden; het was het tijdperk,
tenslotte, waarin een man als Lorenzo il Magnifico door zijn
politiek „de tong in de weegschaal van de europeese staat*
kunde was". In welke uitdrukking men een nieuw bewijs van
Romeinse evenwichtigheid kan vinden.
In geen ander tijdperk was Rome zo bemind en verheerlikt;
bij het zoeken naar persoonlik geloof en persoonlike wet
voelde ieder gelijkelik de geest en de ziel van de oude
Romeinen in zich trillen.
In 't begin heb ik gezegd dat het geestelik en het kulturele
leven van andere volken zich naar Rome verplaatste en daar
werd opgenomen, ik heb ook gezegd dat de romeinse geest
vooral is gelegen in de zin voor evenwicht; nu voeg ik er
nog bij dat men dit evenwicht steeds kan weervinden en dat
12

het blijft bestaan, ook als het soms verstoord wordt, wanneer
bijwijlen de een of andere tendens, overgeërfd uit een vroegere
beschaving, de overhand krijgt. Waar geen tegenstellingen
zijn groeien de kiemen van het verderf in het verborgen.
Eenvormigheid van nationaal leven, zoals dat der Egyptenaren,
betekent de dood van het rijk. Daarentegen wordt de konti*
nuïteit van ons burgerlik leven bevestigd door het veranderlike
in onze geschiedenis. Juist in het tijdperk dat uit histories
oogpunt voor ons zo ongelukkig is, dragen de individualisten
— zij die ieder voor eigen rekening Rome zochten en daar
hun inspiratie vonden, terwijl de vreemdelingen zegevierend
Italië doorkruisten, — zij die de mannen van de Renaissance
zijn, onze beschaving over de hele wereld uit. Het is een
feit dat de Renaissance die zich in naam van Rome in Italië
ontwikkelde, de europeese Renaissance voorbereidde.
***
Ik bedoel geenszins met deze uitspraak de geestelike waarden
van de andere volkeren omlaag te halen of de wisselwerking
te ontkennen met de beschaving van de andere volken waar*
mee de geschiedenis ons in aanraking bracht. Integendeel! De
wereld van de geest is de wereld van het vrije ruilverkeer,
uitvoer is eervol, maar invoer niet vernederend. Toch schijnt
het ons lichtelik overdreven als het enkele franse schrijvers
— en P a t e r bevestigt zulks — gelieft, de scheppingen van
het italiaanse vernuft als oorspronkelik franse te verklaren,,
alleen omdat op het eind van de twaalfde en in het begin van de
dertiende eeuw in Frankrijk de onbehouwen kracht van de
middeleeuwen in zoetheid verkeerde in de gotiese bouwkunst,
in de opvattingen over de liefde, in de provensaalse dicht*
kunst. Het gaat daar om een bloei op zichzelf — en ik zou
niet durven zeggen tot op welke hoogte ontsproten uit romeins
zaad — die zonder gevolgen zal blijven en die de natuurlike
aanleg van het franse volk aantoont om een eigen beschaving,
ook los van Rome te bezitten — iets wat niemand wil ont*
kennen. Maar dat wij, meer dan enig ander volk, de regel*
rechte erfgenamen van het romeinendom zijn, bewijst het feit
dat wij onze wijsgerige, wetenschappelike en dichterlike denk*
beelden in 't latijn uitdrukten, toen in Frankrijk, in de
13

Provence en in Spanje reeds werken in de volkstaal ont*
stonden, en dat, terwijl het frans als taal reeds tegen het
midden van de negende eeuw verschijnt, wij wat het italiaans
betreft, nog langer dan een eeuw moeten wachten om wel*
omlijnde proeven van een nieuwe taal te krijgen. )
Evenmin zal iemand kunnen tegenspreken dat onze Renais*
sance van invloed is geweest om geleidelik de aard, of altans
de vormen van de franse beschaving te wijzigen. En dit*
zelfde geldt voor de andere beschavingen waarmee ze vroeger
of later in aanraking kwam. Vele buitenlanders hebben dit
erkend. „Les Italiens furent pout nous d'excellents initiateurs,
l'ltalie nous avait donné le goüt du beau", verzekert J . B .
R a t h e r y , een van de vooraanstaande vorsers naar de itali*
aanse invloed op de franse litteratuur. En L a n s o n , als hij
„l'introduction de l'idée de l'att dans la littêxatuxe fxanqaise
et son adaptation a l'esptit francais" in de zestiende eeuw in
het licht stelt, erkent onomwonden: „or cette idéé nous vint
non de l'antiquité, mais de l'ltalie. L'ltalie nous révéla l'att
de l'antiquité". Nog uitdrukkeliker is de volgende uiting van
L e w i s E i n s t e i n : „The renaissance in the countries heyond
the alps was often in more ways than one a continuation
of the movement begun on italian soil."
8

***
Maar alvorens verder te spreken over de verbreiding van
onze Renaissance buiten Italië, moeten wij haar van dichterbij
uit zielkundig, letterkundig en kunstzinnig oogpunt be*
schouwen; moeten wij het karakter van de figuren uit de
Renaissance na Dante ontleden. Wij moeten het Humanisme
bezien, deze kultus van de persoonlikheid om haar zelfs wille,
maar die toch het burgerschap niet vergeet en daarnaar steeds
meer zoekt; het individu, als het de dode last van de
abstrakties en mystieke ideologiën heeft afgeschud, stort zich
in het werkelike leven en maakt dit ruimer en schoner,
herniewt het met de ogen gericht niet meer op de hemel maar
op de lessen van Rome, voor zover dit de kwintessens van
iedere ondergegane beschaving verzamelt en verwerkt.
Dante dus was de dichter van menselik en mystiek geloof;
met Petrarca's twijfel en zijn gevoel voor het betrekkelike
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zien we dat de blik niet langer strak op de hemel gericht
blijft; met Boccaccio's zin voor de werkelikheid hebben we
de eerste grote liefde voor het observeren van alles wat ons
omringt en wisselt met het veranderen van tijd en plaats. Deze
drie grote geesten zijn voldoende om op het oude fundament
het kostbare voetstuk te plaatsen van de nieuwe italiaanse
beschaving die zich hierop als een monument van schoonheid
zal verheffen.
Na het hernomen kontakt met de aarde ontbrandt men dus
in ijver om de oudheid te leren kennen. De eerste humanisten
zijn grammatici, exegeten, stijlkundigen die in 't latijn schrijven
en de volkstaal als een kruidenierstaal beschouwen, maar
langzamerhand, wanneer deze studiën van de woordschat en
van de zuivere vorm zich uitbreiden en volgroeien, komt
er een nieuwe, uiterst gewichtige metode, namelik de kritiese.
Deze kritiese metode blijft niet staan bij de analyse, zij
springt niet luidruchtig rond in retoriese oefeningen, want zij
is een metode, dat wil zeggen een weg en haar einddoel is
de ontdekking van de waarheid.
Het woord „humanisme" verwerft op deze wijze een nieuwe
ideale betekenis, ruimer en dieper dan wij haar tot nog toe
toekenden; het betekent niet «»kd alleen de biezondere,
uiterlike verering van de mens en de oudheid ten tijde van
het begin van de vijftiende eeuw, maar het voornaamste
streven van de gehele moderne tijd: het herkennen van het
ik — van de mens uit — tegenover het „nietók"; het huma*
nisme is het rusteloos vorsen van het intellekt en vanuit dit
gezichtspunt bekeken, de ononderbroken, grondige beoefening
van de geschiedenis. Zo ontstaat en bevestigt zich het beginsel
van de vrije kritiek en het vrije onderzoek. Dit alles wordt
geinspireerd door de oudheid waar het precedenten vindt,
maar is ook nieuw, langzaam aan en onbewust voorbereid en
gevoed door de sappen van wasdom en de rasvermenging
die het kristendom en de duizend jaren, verlopen sedert de
schijnbare instorting van de oude beschaving en sedert de
grote invallen, in het bloed van de Italianen hebben gebracht.
Zo hebben wij bij de kunst slechts gedeeltelik te doen met een
op de voet volgen van de antieken; opdat de kunst bloeie
heeft men voor proza en poëzie, voor schilder* en bouwkunst,
15

— behalve de kennis van de klassieke modellen, behalve de
waarneming van de realiteit, behalve een volharden in kristelik
geloof of een bewust terugkeren tot het geloof — ook nodig
het emotionele, maar vooral het esthetiese element, in het geloof.
Vindt men soms geen etheriese schoonheid in het naieve, het
idealiserende, het mystieke?
In de schilderkunst, bijvoorbeeld, treffen wij na G i o 11 o )
die vergeleken kan worden met Dante — want zowel bij de
een als bij de ander staat de studie en uitbeelding van het
leven in dienst van een geloof, zeker, in menselike liefde en
goedheid, maar ook in dienst van het mystiese geloof dat
verder reikt dan de behoefte om een kunstwerk te scheppen —
Masaccio. Masaccio die, het hoogtepunt bereikend in het uit*
beelden van het ware in al zijn openbaringen, ons voor het
eerst de zuivere, zakelike indruk van de ruimte geeft en
in de ruimte het perspektief aftekent en als het ware beitelend,
de profilen afgrenst, alsof niet door de kunst van de
schilder de werkelikheid zich vertoont, maar deze zich onmid*
dellik aan ons openbaart. En naast Masaccio staat Botticelli,
die de realiteit vergeestelikt en veredelt, als het ware gedreven
door een estheties geloof. W i j laten het bij deze in het oog
springende kenmerken van de schilderkunst uit het quattro*
cento en weiden er verder bijv. niet over uit hoe een Madonna
van Lippi in de uitdrukking van 't gelaat louter religieus is
en in de krachtige tekening van het been zuiver realisties.
Lang zou men kunnen spreken over de poëzie en het proza
uit het quattro* en cinquecento; zij zijn zeer verschillend
beoordeeld, vooral de dichtkunst van de vijftiende eeuw. In
't biezonder lopen de meningen over de poëzie van Poliziano,
die beschouwd kan worden als de grootste dichter uit die
eeuw, zeer uiteen. M o m i g l i a n o ) — om enkele van de
jongste kritici aan te halen — ontdekt aan hem een sentimen*
tele kant, ziet hem als de zanger van de jeugd die verwelkt,
van de voorbijgaande lente, van de verstuivende droom: het
blije visioen van schone dingen gesluierd door het melankoliese
van hun vluchtigheid: „Iets onbepaalds en niet te bepalen,"
zegt hij, „dringt zich in tussen het ene beeld en het andere,
voegt ze te samen in een groot visioen waarin meer lucht
en hemelblauw is dan vaste veelkleurige vormen. ) Daaren*
9
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tegen legt Vaccarella de klemtoon op de lyriek van bewogen
lijn buiten alle gevoel o m en ziet i n de Stanze een opeen*
volging van gebeitelde basreliëfs. D e kerngedachte tenslotte
van R h o's geschrift ) is die van een dichter Poliziano gezien
als een sereen k i n d , gelukzalig temidden van de muziek van
het heelal, bijna samensmettend met het ontkiemende leven
zelf. Z i j n realisme is een droom, schilderende nauwkeurigheid
lost zich op i n licht en i n lieflike muzikaliteit, en daarin is
het geheim van het lyriese i n de dichter van de Stanze
gelegen.
Zeer verschillend ook is er geschreven over Lorenzo i l
M a g n i f i c o ; de een noemt hem een dichter, de ander een handig
artiest, en al even uiteenlopend zijn de meningen over P u l c i .
wiens vijfde eeuwfeest dit jaar is gevierd, zodat vele italiaanse
kritici zich gewaagd hebben aan een beschrijving van zijn
persoonlikheid, hetzij i n boekvorm ( i k stip slechts dat van
B i s c o 11 i n i ) aan), hetzij i n tijdschriftartikelen (vooral het
artikel van A l l o d o l i ) is uitstekend), hetzij i n de krant
(uitmuntend artikel van B u l f a r e t t i ) ) . Verschillende oor*
delen worden ook geveld over Boiardo, ja, over alle dichters
uit het quattrocento aan wie öf de grote bezieling van een
dantesk geloof herinnerend aan de middeleeuwen, öf de
moderne zelfkwelling van een Petrarca ontbreekt, dichters
echter die buien hebben van tederheid, van glimlachende
klaarheid en zoete melancolie, tonen van primitieve frisheid
paren aan een schijn van naïviteit, soms een bruut realisme
laten zien en soms met fijne en lichte humor spotten. Totdat
men, nog voor dat volle honderd jaar verlopen zijn, komt bij
A r i o s t o met zijn sereen schouwen en kosmies aanvoelen.
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N a deze uiteenzetting van de verschillende opinies zou i k
tot deze gevolgtrekking willen k o m e n : dat het quattrocento
een tijdperk is van oude bezinksels en nieuwe kiemen, van
overeenkomst en tegenstellingen; een tijdperk waarin de ge*
dachte zich gereed maakt tot het voltrekken van een evolutie,
maar deze nog niet heeft doorgemaakt, evolutie die eerst haar
beslag zal krijgen i n het cinquecento, wanneer daardoor zal
kunnen opkomen de machtige kunst van een objektief dichter;
dan krijgt ook weer het proza een r o l van de eerste betekenis,
omdat zij haar gedachten hullend i n het kleed der statige
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Ciceroniaanse volzinnen, een wereld zal openbaren
esthetiese vraagstukken niet meer allesbeheersend zijn.

waarin

***
E n tans kunnen wij terugkeeren tot h e ï werk van de huma*
nisten buiten Italië en de invloed van onze Renaissance op
de beschaving van andere volken. W i j ; zijn het eens met
A n t e r o M e o z z i — wiens kortgeleden uitgekomen boek
Azione
e diffusione
della littexatuxa italiana in Europa i n
ruime mate toejuiching ten deel viel — dat Italië aan E u r o p a
de voorbeelden voor de lyriek en voor het klassieke toneel
gaf, eveneens voor het volkstoneel met de commedia dell'arte,
als ook voor de herders*poezië en het herders*drama; zij
verschafte stof voor de novellistiese en verwikkelingen voor
de dramatiese kunst; zij spoorde de satiriese en burleske
dichtkunst aan. Bovendien droegen de opera, de kritiese
t h e o r i ë n . d e verschillende verhandelingen over de lief de en over
de kunst van de goede hoveling het hunne er toe bij o m aan
gene zijde van de A l p e n een hoofs gezelligheidsleven te
scheppen, enigermate gelijkend op dat van onze Renaissance.
K o r t o m , Italië was de leidsvrouwe op alle velden van de
intellektuele werkzaamheid, zodat gedurende een zekere tijd
alle schrijvers, zowel de grootste, als de middelmatige, als de
onbeduidendste, de sporen droegen van de navolging van onze
kunstenaars.
Eveneens zouden we eens moeten nagaan i n hoeverre op
bespiegelend gebied de moderne ideeën i n de kiem verborgen
lagen i n de gedachte van de Renaissance en dan zouden we
begrijpen hoe Italië i n de achttiende en negentiende eeuw niets
uit het buitenland ontvangen heeft, dat niet de vrucht was
van haar eigen gave. W e zouden inzien dat de V e r l i c h t i n g
i n zekere z i n , niets anders is dan een slotsom van gegeven
praemissen, dan een voortbrengsel van de Renaissance die de
mannen van de V e r l i c h t i n g zelve, van D ' A l e m b e r t tot aan
V o l t a i r e , hebben beschouwd als een eerste herleving van het
denken. M a g het dan ook al overdreven schijnen te beweren dat
onze grote denkers uit de zestiende en zeventiende eeuw, van
B r u n o tot Campanella alle richtingen van de wijsbegeerte van
Descartes tot K a n t preluderen, aan de andere kant is het
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niet te betwisten dat Italië de gangmaakster van de moderne
beschaving is geweest.
Het is eveneens overbodig te konstateren dat het gehele
Humanisme, hoewel katholiek, gekeerd is naar de Hervorming,
of liever gezegd, voorbereiding is van de nieuwe religieusiteit
die uit zal monden in de moderne wijsbegeerte en die één
is met de verhevenste uiting der Renaissance. De stroom splitste
zich, aan de ene kant Luther, aan de andere Bruno en verenigt
zich heden weer in de idealistiese geschiedenisbeschouwing.
Sommigen beweren dat de Hervorming voorbereid is door
de middeleeuwen die vol zijn van ketterij, en de voorzetting
van het subjektivisme van de eerste kristenheid betekent. Hoe
dit ook zijl, men diene niet te vergeten dat het beginsel van
de vrije kritiek door ons Humanisme aan de Renaissance
meegegeven — van een histories oogpunt uit gezien — elke
ketterij versterkt en dat vasthouden aan het katholicisme voor
ons grotendeels slechts van waarde is als vaderlandse traditie,
in zoverre het katholicisme synoniem is met en voortzetting
van romaniteit. ).
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***
Beginsel van vrij onderzoek, van vrije kritiek
Indien echter al het leven van volken die niet nadenken,
niet hun eigen verstand gebruiken, een minderwaardig leven
is en van korte duur (bezield als zij: zijn door een blind
geloof zoals dat zich uit in het Ipse dixit en het jRoma locuta
est), aan de andere kant hebben ook die volkeren een kort
leven, die zeer veel kritiek uitoefenen en hun denken zodanig
de vrije teugel vieren dat zij niet meer de kracht hebben
om zich aan elkaar te binden en een weinig van hun denken
in daad om te zetten. En aangezien het nu eenmaal de
menselike aard is te leven in rassen, naties en staten bijeen*
gehouden, zullen die rassen en naties ten slotte verdwijnen
die niet weten èn te denken èn te werken. Primum viveve,
deinde philosophati. Griekenland kan ons in dit opzicht iets
leren, Griekenland dat de grootste wijsgeren der mensheid
bezat, maar geen leger om tegenover de geharde romeinse
legioenen te plaatsen.
En wat in Griekenland gebeurde heeft zich bij ons herhaald
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ten tijde van de Renaissance. Het vrije onderzoek door onze
humanisten voorgestaan, wekte bij andere volken een geest
van hervorming op, zij wierp het eerste zaad van de kennis
die later de franse revolutie zal inspireren, leerde ons dat
men de waarheid niet bemachtigt met het geloof alleen en
hoe men altijd met enig voorbehoud en skepties tegenover de
dingen moet staan, veroordeelde als utopiën de opvattingen en
dromen van Dante, terwijl het Brutus, de moordenaar van
Caesar, verheerlikt, die door Dante is verwezen naar het
donkerste gedeelte van de Hel; de vrije kritiek bereidde voorts
door zijn wetenschappelike metode, waarvan, zoals men weet,
Leonardo da Vinei een der stichters was, zelfs het materialisme,
tot zelfs het atheïsme, voor — maar zij vond niet de kracht
om Italië te bevrijden van het vreemde juk. Eén groot man
echter onder zovele geleerden, wijsgeren en kritici, wist zich
te bevrijden van de bekoring der humanistiese vrijheid, waar*
door zijn tijdgenoten zich gewillig leenden tot een leven onder
vreemde overheersing, en herschiep in historiese zin naar den
geest de italiaanse natie — deze grote was Machiavelli.
Terwijl de individualistiese geest van de vrije kritiek zich
beperkt tot het als utopiën brandmerken van de middeleeuwse
opvattingen over pausdom en keizerrijk, die op het geloof
in een Voorzienigheid steunen (wat het pausdom betreft,
herinneren zij aan Augustinus), probeert Macchiavelli een
realistiese staatswetenschap toe te lichten. In zijn Discorsi sopra
la prima deca di Tito Livio, onderzoekt hij op objectieve wijze
de staatkunst der Romeinen, de staat als een doel op zich
zelf beschouwend onafhankelik van elk ingrijpen van de
voorzienigheid. Hij is de stichter van de wetenschappelike
metode wat de geschiedenis betreft en hij nodigt — wat ons
Italianen wel het allermeest interesseert — een „vorst", een van
de vele „persoonlikheden" van de Renaissance, uit Italië te
bevrijden, juist op 't ogenblik wanneer de enige mogelike
oplossing gelegen is in het ontstaan van nationale monarchiën.
Men had slechts de ethiese natie, die Macchiavelli in Rome —
en in naam van Rome in Italië — heeft gevonden, in historiese
werkelikheid om te zetten.
Dante en Macchiavelli: deze twee zo geheel verschillende
geniale mannen zijn de twee machtige krachten die onze
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Renaissance stuwen, zijn de twee polen waartussen het leven
der Renaissance zich beweegt. Beide vonden te Rome hun
inspiratie en hun norm.
Tot Rome zijn wij Italianen steeds weer teruggekeerd waar
het gold ons leven te hernieuwen, ons geloof in zuivere
idealiteit en in praktiese uitvoerbaarheid, of, beter gezegd,
ons geloof in het verenigbare van deze beide. Wee de volken,
die op aarde leven zonder een enkel ideaal, maar wee ook de
volken die levende in een wereld een zuivere abstraktie, van
louter utopisties geloof, niet — als Antaeus — uit het kontakt
met de moederaarde nieuwe krachten putten. Het een zou
het geval zijn, als wij, in een ongezond optimisme ingeslapen,
ons tevreden zouden stellen met te geloven dat Rome niet
kan sterven, omdat de Voorzienigheid aldus beschikte of
omdat Rome op een biezondere wijze door het lot is be*
gunstigd door de plaats waar zij gelegen is (wat, of men
wil of niet, toch altijd een uiting van voorzienigheid is); het
ander zou het geval zijn wanneer wij van dag op dag levend
in moeizame arbeid en in een alleen op materiële dingen ge*
richte bezigheid, de hoge doelstellingen die voortvloeien uit
het bestaan van Rome, zouden vergeten.
Tot Rome zijn wij steeds teruggekeerd, want Rome leeft
in ons bloed, in onze eerbied voor de kunst, in het gevoel
voor harmonie dat ons steeds door 't leven vergezelt, in de
dubbele behoefte, die eigenlik één is, om het tijdelike leven
te genieten tot de laatste ademtocht toe en, tegelijkertijd, met
het hart uit te stijgen boven de tijd, op zoek naar het eeuwige.
Ora et labora, dat de spreuk was van de H . Benedictus, kan
ook luiden „Bid en zing", daar het verhevenste gebed het
gezang is, dat wil zeggen de Kunst, de behoefte om het
leven van alledag te vergeten en tot het eeuwige op te stijgen.
Ora et labora. Maar werkelik dit schijnt ook uw spreuk,
Hollanders. U w land is een zeer beschaafd, waar taaie werk*
zaamheid gevoed wordt door geniaal denken en waar edele
gedachten zich cristalliseren in duurzame werken en waar
het denken en werken, in de rustpozen, begunstigers van de
hoogste kunst, zich sieren met uw schone bloemen. Aan
dit bij uitstek beschaafde land, breng ik, civis romanus, mijn
eerbiedige groet.
„ „
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Aan de Edelgrootachtbare Heren Curatoren van deze Uni*
versiteit, die mij hebben willen voordragen als lector in de
Italiaanse taal* en letterkunde, breng ik mijn hulde en de
betuiging van mijn dankbaarheid, met de belofte dat ik,
naar de mate van mijn zwakke krachten, zal trachten te beant*
woorden aan het vertrouwen in mij gesteld.
Aan U , Heren Professoren en Lectoren, in 't bijzonder die
der Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en bovenal aan U ,
Hooggeachte S n e y d e r s de V o g e l , mijn eerbiedige groet,
terwijl ik de hoop uitspreek dat ik noch door mijn weten*
schappelike metode, noch door mijn wijze van onderricht
geven, de in mij gestelde verwachting zal teleurstellen.
Hooggeachte R o m a n o G u a r n i e r i , ik stel het zeer op
prijs dat gij aan deze plechtigheid hebt willen deelnemen, gij,
die met de ijver van een nieuwbegeerde, verspreider van onze
taal en kuituur, als eerste Holland hebt willen inwijden in
een ruimer begrip van de italiaanse beschaving.
Evenmin kan ik het nalaten in het openbaar U , Zeergeleerde
M o r p u r g o , dank te zeggen dat ge gedurende een vol jaar
op meesterlike wijze mijn taak op U genomen hebt.
Ten slotte richt ik mij tot de prachtige jongelingschap van
dit land, tot U , Dames en Heren Studenten, die met in*
gehouden entousiasme het voorbeeld van uw zeer ontwikkelde
voorouders, scheppers van schone gedachten en onvergankelike
werken, volgt; aan U , Studenten, aan wie de oude ge*
schiedenis van mijn land, noch de taal van de oude Romeinen
onbekend is, de verzekering van mijn sympathie en de wens
dat gij, na U de taal van de nieuwe Romeinen eigen gemaakt
te hebben, met de jongeren van Italië samen zult werken
voor een lichtende toekomst van arbeid en vrede.

22

AANTEKENINGEN.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

G i o v a n n i G e n t i l e , II concetto dell' Uomo nel
Rinascimento (nel volume G . Bruno e il pensiero del
Rinascimento. Firenze 1920).
G u i d o D e R u g g e r o , Stovia della filosofia. V o l . III.
Rinascimento Riforma e Controriforma (Bari 1930).
G . V o l p e , Aspetti del quattrocento italiano. Nuova
Antologia, 16 marzo 1927.
E. R h o, Gli stüdi quattrocenteschi in Italia (Annali
dell' Istruzione Media. Anno V I I N . 5.6 pag. 435).
P a t e r , The Renaissance. London 1877. tradotta recente'
mente pei tipi della Casa Ricciardi. Napoli.
D o m e n i c o C o m p a r e t t i , Virgilio nel Medio Evo
(Ed. Nuova Italia); W . Z a b u g h i n , Virgilio nel
Rinascimento italiano (Bologna 1921).
G . V o l p e , Bizantinismo e Rinascenza (La Critica
1905, pag. 73); G . V o l p e , Momenti di Storia italiana.
Firenze 1925.
E t t o r e A l l o do l i , Storia della letteratura italiana
(Sandron, Palermo).
L i o n e l l o V e n t u r i , Arte e pensiero nel Rinasci'
mento (L'Arte, Nov. 1930, pp. 519—531); Idem, II gusto
dei primitivi. Bologna 1926.
A . M o m i g l i a n o , Le Stanze etc. di Angelo Ambrogini
Poliziano. Torino Utet 1921.
G i o v a n n i V a c c a r e l l a , Saggio sulla Rinascenza e
la poesia di Angelo Poliziano. Priulla 1921.
E d m o n d o R h o , I a Zi'rica di Agnolo Poliziano. Lattes
1923.
U m b e r t o B i s c o 11 i n i, II Morgante. Ed. Giusti 1932.
E t t o r e A l l o d o l i , Nel quinto centenario della nas=
cifa di Luigi Pulci (Nuova Antologia, 16 Agosto 1932).
23

15)

D o m e n i c o B u l f a r e t t i , Vedi Italia letteraria, mag*
gio 1932.
16) Esaminate, inoltre, le opere d i L u i g i V a l l i ; V i t t o r i o
R o s si, II Quattrocento (Vallardi 1930); V . R o s s i ,
II Rinascimento (Nuova Antologia, 16 nov. 1929);
C. D e L o l l i s , La marcia francese verso la Rinascita
( L a C u l t u r a , 15 genn. 1925); S. S a i t t a , Filosofia
italiana e umanesimo (Venezia 1928); A . F a r i n e l l i ,
II Rinascimento in Germania (Bari 1925); W . Z a b u g*
h i n, Storia del Rinascimento cristiano in Italia (Milano,
Treves 1924).

24

