
«HET LICHAAM IS EEN SCHADUW VAN G0D,
MAAR DE ZIEL IS ZIJN ONSTERFELIJKE BEELTENIS.»

(Marsilio Ficino)

In 1499 overleed de wijsgeerMarsilio Fi
Cino (r~j~ -i~~). Hij was een prototype

van de veelzijdige Renaissancemens:
schrijver, vertaler, musicus, arts en

vooral een uitnemend filosoof De in
vloed van zijn denkbeelden op zijn tijd-

genoten kan nauwelijks overschat

worden. Hij correspondeerde met de
machtigen in heel Europa en speelde

een doorslaggevende rol bij de heront
dekking van de Griekse filosofrn, voor

al door zijn vertalingen van Plato’s

werken. Tegen het einde van zijn leven
schreefhij — zij het speels bedoeld — dat

hij met zijn brieven heel Europa aan
zich had onderworpen.

Dankzij hun diepe en zuivere inhoud
inspireren zijn geschriften ook de mo
derne mens in het begin van een nieuwe
eeuw. Het meest bekend zijn zijn brieven*.

Om een indruk te geven van de geest
van die tijd citeren wij een brief van Co
simo de’ Medici, vorst van de stadstaat
Florence, aan zijn beschermeling Ficino.
De brief draagt het opschrift: ‘Over het
verlangen naar geluk.’ Nog altijd een actu
eel onderwerp!

Cosimo de’ Medici groet Marsilio Ei
cino de Platonist.

Gisteren begaf ik mij naar mijn land
goed te Careggi; niet om het land, maar
om de geest te bewerken. Kom zo snel mo
gelijk naar ons toe, Marsilio. Breng het
boek mee van onze Plato over het hoogste

Goed dat ge naar ik aanneem al wel uit
het Grieks in het Latijn vertaald zult heb
ben, zoals ge beloofd had. Niets immers
wens ik zo vurig, dan te weten te komen
welke weg het best tot geluk leidt. Vaarwel
en kom niet zonder uw orjische lie,~ »

‘DE WEG TOT GELUK’

Deze brief maakt duidelijk dat Ficino
niet alleen een geliefd filosoof was. Hij
was daarnaast een even hartstochtelijk
musicus en een bekwaam medicus. Dat
blijkt wel uit zijn antwoord over het ‘ge
lukkig worden’. Dit antwoord heet ‘De
weg tot geluk’.

«Marsilio Ficino groet de grote Co
simo. Zodra ik kan, zal ik met het grootste
genoegen naar U toe komen. Wat is er im
mers aangenamer dan in Careggi, het
land der gratiën, te verkeren, tezamen
met Cosimo, de vader der gratiën? Ver-
neem intussen in het kort wat volgens de
Platonisten de geschiktste weg tot het
geluk is. Het is de wijsheid, die maakt dat
wij — naar gelang van onze inspanningen
— in alle menselijke activiteiten onze wen
sen vervuld zien. Zij — de wijsheid —

dwaalt nooit, noch vergist zij zich, anders
zou het geen echte wijsheid zijn. Omdat
wijsheid er dus de oorzaak van is dat het
gestelde doel bereikt wordt, moet zij wel
van de allergrootste waarde zijn voor het
verwezenlijken van geluk.

Op zichzelf zijn eventuele menselijke
gaven goed noch slecht. Voor een wijs
mens blijken zowel gunstige als ongunstige
omstandigheden nuttig te zijn, want hij
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maakt van beide een goed gebruik. Het te
genovergestelde echter geldt voor de onwe
tende. Daarom is van al onze gaven alleen
de wijsheid op zichzei~fgoed en de onwe
tendheid op zichzelf slecht. En aangezien
wij allen gelukkig wensen te zijn en wij
dat geluk niet kunnen verkrijgen zonder
het juiste gebruik van onze gaven, en
omdat kennis ons dit juiste gebruik voor-
houdt, moet een ieder met voorbijgaan
aan al het andere en geheel vervuld van
de liefde tot de wijsheid en met de grootste
toewijding, er naar streven zo wijs moge
lijk te worden; want zo wordt onze ziel
het meest gelijk aan God, die de wijsheid
zelve is. Juist in dit gelijk zijn bestaat vol
gens Plato de hoogste graad van gelukza
ligheid.

Met bovenstaande woorden hopen
wij de belangstelling van de lezer te heb
ben gewekt.

Wij volgen daarmee de lijn van Fici
no’s streven de mens aan te sporen zelf in
zicht en kennis te verwerven met betrek
king tot het doel en de waarden van het
aardse bestaan. Waar mogelijk trachtte hij
zijn medemens daarbij te helpen en zono
dig ook te steunen en te troosten.

VOLLEDIGE VERTALING VAN HERMETISCHE

GESCHRIFTEN

Ficino werd geboren in 1433. Zijn
vader was de geneesheer van Cosimo de’
Medici. Zijn moeder had — naar men zegt
— de gave van het tweede gezicht. Beide

Hermes Trisme

gistos spreekt

met Mozes. Vijf

tiende eeuws

vloermozaïek in

de kathedraal van

Siena, Midden

Italië.
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Links: Marsilio

Ficino

Rechts: Cosimo

De’ Medici

ouders werden door hun zoon ten zeerste
gerespecteerd en hij heeft ze later ook fi
nancieel onderhouden. Het ontbrak de
jonge Ficino niet aan goede leermeesters
en toen hij 23 jaar oud was verscheen zijn
eerste werk: De leer van Plato. Cosimo
de’ Medici verzocht hem ook Grieks te
leren, zodat hij de oorspronkelijke wer
ken van de grote Grieken zou kunnen
raadplegen en vertalen. Omstreeks 1462

publiceerde hij zo zijn eerste vertaling uit
het Oud-Grieks: de Hymnen van Or
pheus en de Gatha’s van Zarathoestra.
Een jaar later volgde een nog veel belang
rijker werk: de volledige vertaling van de
hermetische geschriften. Dit bijzondere
werk zou vele malen worden herdrukt.

Ficino had een gevoelige natuur. Re
gelmatig leed hij onder ziektes en aanval
len van zwaarmoedigheid. In een derge
lijke toestand raadde zijn dierbare vriend
Giovanni Cavalcanti hem aan om bij
wijze van medicijn ‘over de Liefde’ te
schrijven. Zo ontstond De Amore, een
commentaar op Plato’s Symposion.
In dit werk legt hij uit hoe de schep
ping tot stand is gekomen, in stand
wordt gehouden en uiteindelijk
door een onafgebroken stroom
van Liefde naar haar bron
wordt teruggevoerd.

DIsCIPLINE VOORWAARDE

VOOR SPIRITUELE

ONTWIKKELING

In 1469 voltooide Fi
cino een samenvatting van
de dialogen van Plato en het
jaar daarop begon hij aan de
Theologia Platonica die handelt
over de onsterfelijkheid van de
ziel. Dit werd één van zijn be

Iangrijkste werken van in totaal maar
liefst achttien delen. Om de onsterfelijk
heid van de ziel te bewijzen beschreef hij
de pijlers van de westerse beschaving: de
joods-christelijke religie en de Griekse fi
losofie. Daarna publiceerde hij nog vele
werken van andere Griekse filosofen.
Zijn laatste geschrift, een commentaar op
de brief van Paulus aan de Romeinen,
heeft hij echter niet meer voltooid.

Discipline was voor Ficino de ene en
essentiële voorwaarde om zijn spirituele
doel te bereiken. Evenals Pythagoras was
hij vegetariër. Hij stond elke dag vroeg op
en leidde een leven van onthouding en in
getogenheid waarbij zijn geest zich vrij-
maakte van het dode dogma. Hij be
schouwde het christelijke pad als het
beste, maar vond dat er nog vele andere
wegen waren die naar hetzelfde doel
konden leiden. In De christelijke religie
schrijft hij dan ook: «De Goddelijke voor
zienigheid staat niet toe dat er ergens ter
wereld een periode — hoe kort ook — zon

der godsdienst zou kunnen zijn; ook
al is er altijd alle ruimte om ritu

elen aan te passen aan de veran
derende tijd. Misschien is de di
versiteit wel juist zo bedoeld;

het is God blijkbaar aange
naam om op allerlei ver

schillende manieren te
worden aanbeden, hoe on
gepast eventueel; maar
beter zo, dan uit trots

~ niet aanbeden te wor
den.

Ficino was niet de eer
ste die meende dat de joodse

godsdienst en de Griekse filo
sofie dezelfde bron hadden: Za

rathoestra, Mozes en Hermes
Trismegistos. Meer dan anderen
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echter benadrukte hij dat beide ontwikke
lingen in de Europese traditie dezelfde
waarde en hetzelfde gezag hebben. Hij
overtuigde zijn tijdgenoten ervan dat wet
tige filosofie niet verschilt van ware gods
dienst en wettige godsdienst niet van ware
filosofie. Een sprekend beeld van zijn in
vloed is te vinden in een mozaïek in de ka
thedraal van Siena.

BAsis VAN DE WAARDIGHEID VAN DE MEN5

In i4~9 besloot Cosimo de’ Medici
een Plato-academie onder leiding van Fi
cino op te richten in Florence. Eén van
Cosimo’s villa’s in Careggi diende in
1462 om dit studiecentrum te huisvesten.
Het gebouw ligt op de zuidelijke heuvels
van Montevecchio en ziet uit op de villa
van De’ Medici. Tegenwoordig is het als
museum ingericht en het trekt vele be
wonderaars van Marsilio Ficino.

In deze spiritueel gerichte Academie
moet het zeer levendig zijn toegegaan. Fi
cino was een zeer geïnspireerde
geest. Hij sprak en schreef weinig ~

over materiële en vergankelijke
zaken en straalde rust en kracht ~
uit. Als filosoof, student, arts, mu
sicus en priester was hij het
prototype van de Renais
sance-mens. Maar als
priester en monnik was
hij een man van God.
Wanneer hij in de kathe
draal van Florence pre
dikte, stroomden de~
mensen samen om hem
te horen. Hij schroomde
niet om leiders van reli
gieuze orden of zelfs de paus
aan te schrijven toen corrup
tie in de kerk gemeengoed

dreigde te worden, Voor hem waren de on
sterfelijkheid en goddelijkheid van de ziel
de basis van de waardigheid van de mens.
In die opvatting stond hij niet alleen. Tien
tallen kunstenaars en schrijvers trachtten
de ideeën van Plato op nieuwe wijze uit te
drukken en hun invloed deed zich op alle
niveaus van maatschappelijk leven gelden.
Vaak devalueerden de aldus vernieuwde
inzichten tot uiterlijk vertoon. Voor diege
nen die de Renaissance nog niet ervoeren
als een proces van innerlijke vernieuwing,
voerden uiterlijke rijkdom en macht de
boventoon. De adel verliet haar donkere
kastelen en liet paleizen bouwen die gra
tie, uitgebalanceerde verhoudingen en
lichtheid uitstraalden. De grimmige to
rens en nauwe straten, die in middel
eeuwse steden zo gewoon waren, verdwe
nen voor een groot deel. Orde en ruimte
waren de nieuwe richtlijnen. Talloze ge
bouwen met een schitterende en even
wichtige architectuur herinneren de mo
derne mens aan de ‘geboorte van schoon

heid’ die de Renaissance kenmerkte.
De waardigheid van de nieuwe

Europese mens werd niet alleen
weerspiegeld in architectuur en
kunst, maar kwam ook tot uitdruk

king in zijn activiteiten. Lorenzo
de’ Medici, leerling van Fi
cino, werd gezien als het pro
totype van de ‘universele
mens’. Hij was nobel,

grootmoedig, dapper en
absoluut betrouwbaar.
Even gemakkelijk kon
hij van oorlogs- en

staatszaken omschakelen
naar filosofie, wetenschap,

poëzie, muziek of welke kunst
dan ook en in elk daarvan
muntte hij uit. Met zijn onder-
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danen ging hij even gemakkelijk om als
met zijn gelijken. Zijn gezag ontieende hij
aan zijn aard en niet aan zijn positie. Zo
had de Academie grote invloed op het Eu
ropese cultuurbeeld en Ficino’s brieven
verbonden vele vooraanstaande personen
met gedachten en inzichten van de oude
wijsheid.

KLA5sIEKEN BEVRIJDEN UIT KLAUWEN VAN
DOODGRAVERS

De vijftiende eeuw was een eeuw van
grote veranderingen. De boekdrukkunst
was nog betrekkelijk nieuw, maar ver
spreidde zich zo snel dat er vijftig jaar na
Gutenbergs dood reeds miljoenen boeken
in omloop waren. In Italië vatte Aldo Ma
nuzio het plan op de gehele Griekse litera
tuur te gaan drukken. Hij vestigde zich in
1490 inVenetië als drukker, lettergieter en
boekbinder en had vijftien man in dienst.
Griekse en Latijnse klassieken, maar ook
de Divina Commedia van Dante werden
door hem gedrukt. Aldo Manuzio zei dat
hij de klassieken uit de klauwen van de
doodgravers van boeken wilde bevrijden
en voor niet te hoge prijzen aan de belang
stellende lezer beschikbaar wilde stellen.
Aangezien Ficino’s brieven voor het eerst
in 1495 in Venetië werden gedrukt, mag
worden aangenomen dat dit in Manuzio’s
drukkerij is gebeurd.

Wij laten nu Marsilio Ficino weer zelf
aan het woord met een gedeelte uit zijn
brief aanTommasoValeri, arts te Florence,
over De voortreffelijkheid, het nut en de
toepassing van de geneeskunst.

«Men dient de geneeskunst te beoefe
met enerzijds de grootste eerbied je

gens God en anderzijds de grootste liefde
jegens de mensen. Dit hebben Lucas de
evangelist en de heiligen Cosmas en Da-

mianus ons met hun voorbeeld getoond.
Want God is de vader van al het goede en
de ware geneesheer is als een God onder de
mensen; immers, hij brengt de mensen
weg van de dood en weer terug tot het
leven. En zo wordt hij als God geëerd
door koningen en wijzen wanneer zij ziek
zijn. Iedereen is het er over eens dat een ge
neesheer vernuft, kennis en ervaring nodig
heeft. Bovendien twijfelt niemand er aan
dat hij ernstig en zorgvuldig zijn diagnose
moet stellen. ‘Maar ~ zoals Hippocrates
tegen de bewoners van Abdera zegt, ‘wan
neer de diagnose eenmaal gesteld is, kan
uitstel aan geen kunst méér schade berok
kenen dan aan deze’. ‘Toch is het niet vei
liger, maar veeleer gevaarlijker ~ zoals
Galenus tegen Glauco gezegd heeft, ‘om
voortijdig en overhaast in het natuurlijke
proces in te griypen’; want hij zegt dat vele
doktoren in hun onbezonnenheid deze
fout maken, namelijk dat zij het natuur
lijke proces door belemmering of ver
snelling dagelijks ondermijnen. Maar de
genen die niet alleen op hun eigen vernuft
vertrouwen zullen deze fout minder ge
makkelijk maken. Zo schreefHippocrates
zeij~ op hoge leeftijd aan Democritus
dat hij het doel van de geneeskunst nog
niet had bereikt. Galenus zegt ook dat
hij pas toen hij negentig was de aard van
de polsslag begreep. De dokter moet
zich allereerst herinneren dat de gezond
heid van God komt en dat de natuur Zijn
instrument is om die gezondheid te maken
en te onderhouden en dat de dokter een
dienaar van beiden is. Niet om de Schep
per kracht te geven, maar om voor Hem
het lichaam in de juiste conditie te brengen
en de hindernissen te verwijderen. En als
de dokter op een verkeerd tijdstip het li
chaam wil stimuleren ofafremmen, doet
hij vaak beide handelingen geweld aan
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Grote zaal waar

de leden van de

Academia bijeen

kwamen

en belemmert hij de natuur om beide goed
uit te voeren.

Maar laten wij luisteren naar wat onze
goddeljke Plato zegt in de Timaeus, wan
neer hij in de geest van de Pythagoreërs als
volgt spreekt: ~De beste van alle bewegin
gen is waarlijk die welke van nature uit
zichze~fop gang komt, want die beweging
is het meest verwant aan de beweging van
de geest en van het gehele universum. De
beweging die uit iets anders voortkomt is
van mindere kwaliteit. Nog slechter is
evenwel de beweging die in een deel van
het lichaam plaats vindt wanneer het
rust. Daarom is de lichamelijke oefening
het heilzaamst van alle soorten van reini
ging en regulering van het lichaam.
Hierop volgt het ontspannen vervoer per
schip ofmet een ander vervoermiddel. De
derde vorm van beweging is pas van nut
onder de dwang van de hoogste noodzaak.
In geen enkel ander geval moet degene die
gezond van geest is, gebruik maken van
het ~purgeren’ van de doktoren, dat ge
woonlijk door laxeermiddelen tot stand
wordt gebracht. Een ziekte moet dus niet

door geneesmiddelen worden geprikkeld,
tenzij zij zeer gevaarlijk is, want het hele
verloop van een ziekte is ongeveer gelijk
aan de natuur van levende wezens. Im
mers, het leven van ieder schepsel is vanaf
het moment van zijn geboorte aan een be
paalde hoeveelheid tijd gebonden. Ieder
ding in het universum is hieraan onder
hevig, zodat ook ieder levend schepsel
vanaf zijn geboorte een bepaalde levens-
tijd in zich draagt, tenzij er een onvermij
delijke gebeurtenis tussenkomt. Want de
drie kwaliteiten die in een bepaalde ver
houding verdeeld zijn, bezitten vanaf de
geboorte voldoende kracht om het leven
een bepaalde tijd in stand te houden en
langer dan die tijd kan niemand leven.
Dezelfde wet heeft ook betrekking op ziek
ten. Indien iemand de voor een ziekte vast
gestelde tijd probeert te bekorten door ge
bruik van medicijnen, is het gewoonlijke
gevolg dat een onbetekenende ofzeldzame
ziekte uitgroeit tot een ernstige ziekte of
een epidemie. Daarom moeten ziekten
door een zorgvuldige levenswijze behan
deld ofgeleid worden, al naar gelang van
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de tijd die ze nodig hebben en het drei
gende kwaad moet niet met medicijnen ge
vaarlijk worden opgehitst. ‘Aldus Plato.

Vaarwel, en doe de bekwame dokter
Antonio Benivieni de hartelijke groeten.
Girolamo Amazzi, onze zeer beminde
broeder in de medicijnen en het citerspel,
groet U Nogmaals vaarwel. »

VAARDIGHEID VAN GENEESHEER BERUST OP

VIER ZUILEN

Uit Ficino’s woorden blijkt dat genees
kunst en muziek in zijn tijd dicht bij elkaar
lagen. Overigens is bekend dat Ficino met
zijn geneeskundige en filosofische inzich
ten aanvankelijk ook de arts-filosoof Para
celsus beïnvloed heeft. Deze, in bepaalde
kringen beroemde, geneesheer werd in
1493, dus nog tijdens Ficino’s leven, gebo
ren en promoveerde in de medicijnen in de
universiteitsstad Ferrara in Italië.

In tegenstelling tot Ficino, die zijn
hele leven in en nabij Florence door
bracht, zwierf Paracelsus door geheel Eu
ropa. Hij begaf zich op slagvelden om ge
wonden en zieken te helpen, maar koos
daarbij geen partij. Hij deed daarbij een

schat aan ervaringen op medisch en wijs
gerig gebied op. Volgens Paracelsus berus
ten de kennis en vaardigheden van een ge
neesheer op vier zuilen, te weten: filoso
fie, astronomie, alchemie en deugd.
«Filosofie: een arts moet kunnen zien zon
der ogen en horen zonder oren. Hij moet de
‘Mens’ in de mens herkennen, hem als een
geheel zien, zodat hij niets in de hemel of
op aarde vindt dat niet al in de mens aan
wezig is.

Astronomie: wie het lagere kent is een
wijsgeer, maar wie tevens het hogere in
zijn geweten meedraagt is astronoom,
want hij kent niet slechts de aardse natuur
maar ook de Goddeljke. De kennis van
deze twee tezamen vormen de geneesheeE

Alchemie: wie de steen der wijzen wil
vinden moet hem reeds in zichzeij’hebben
gevormd.

Deugd: ik spreek mijn lof uit over de
spagyrische (alchemistische) artsen, om
dat zij dag en nacht in hun laboratoria
werken en het vuur niet laten doven. Zij
gebruiken niet veel woorden en zijn niet
luidruchtig, want zij weten dat het werk
de meester zal loven en niet de meester
het werk. »

Mensen als Ficino en Paracelsus
waren belangrijke bakens in de woelige
Renaissanceperiode. Zij kunnen worden
beschouwd als verkondigers van nieuwe
ontwikkelingen op spiritueel terrein en
van de groei van het bewustzijn die daar
van het gevolg is. Revolutionaire opvattin
gen hebben nu eenmaal altijd voor- en te
genstanders. De ene mens verlangt naar
vernieuwing, de andere houdt zich liever
aan het veilige en vertrouwde vast. De
waarachtige zoeker naar de ene Waarheid
onderzoekt echter altijd of het ‘nieuwe’
ook werkelijk nieuwe aanknopingspun
ten biedt voor een verdere ontwikkeling.

De boekdrukkunst is uitgevonden door
de Chinezen. Maar Gutenberg vond
een systeem om de letters met een
winkelhaak te ordenen. De gevormde
zinnen werden als bladzijden in een
‘houten schip’ gelegd, ingewreven met
inkt en afgedrukt onder een soort wijn-
pers. Toen Gutenberg een schrjnwerker
in Straatsburg vroeg de eerste drukpers
voor hem te maken, riep deze verbaasd
uit: «Maar dat is een wijnpers die u mij
vraagt te maken!» Waarop Gutenberg
antwoordde: «Ja, maar een wijnpers
die weldra het heerljkste sap zal uit
persen dat ooit uit een pers vloeide om
de dorst van de mensen te lessen, »

8



‘ZIJN OGEN SCHOTEN VUUR...’

Misschien zijn sommige brieven van
Ficino niet altijd even gemakkelijk te vol
gen. Vooral zijn verhandelingen over ge
neeskunst en muziek vereisen wakkere
aandacht en inzicht van de lezer. Volgens
zijn tijdgenoten verstond Ficino echter de
kunst de snaren van het hart te raken, Op
doorreis naar Florence schreef bisschop
Campano: « Terwijl hij zichzelf op de her
begeleidde, zong hij de Orfische hymnen
en betoverde hij mij met hun schone klan
ken. Het was ofApollo met zijn weelderige
lokken de her van Ficino had overgeno
men en slachtoffer werd van zijn eigen
lied. Hij leek een waanzinnige; zijn ogen
schoten vuur en hij speelde muziek zoals
niemand het hem ooit had kunnen leren. »

Zelf schreef Ficino het volgende over
muziek: «Marsilio Ficino groet Antonio
Canigiani, een geleerd en wijs man. Ge
vraagt, Canigiani, waarom ik zo dikwijls
de studie van de geneeskunst met die van
de muziek combineeE Wat is dan wel het
verband tussen geneesmiddelen en de
hier? Sterrenkundigen, Canigiani, zouden
deze twee misschien in verband brengen
met een ontmoeting tussen Jupiter, Mercu
rius en Venus. Zij menen dat uitJupiter de
geneeskunst en uit Mercurius en Venus de
muziek voortkomt. De volgelingen van
onze Plato echter wijzen één God als oor
sprong van beiden aan, namelijk Apollo.
Hij was ook volgens de oude theologen de
uitvinder van de geneeskunst en de heer
van de zingende lie~ In zijn boek met lof
zangen meent Orpheus dat Apollo met le
venskrachtige stralen gezondheid en leven
aan allen schenkt en de ziekten verdrijft.
Verder zegt hij dat Apollo door de melodie
van zijn snarenspel — dat wil zeggen door
middel van hun kracht en trilhing — alles

een juiste maat toebedeelt: door hypate,
de lage klank, regelt hij de winter; door
neate, de hoge klank, regelt hij de zomer
Door de Dorische klank — dat wil zeggen
de middenklanken —brengt hij de lente en
de herfit voort. Omdat dus deze~fde god
heid heer van de muziek is en uitvinder
van de geneeskunst, is het nauwelijks ver
wonderlijk dat beide kunsten dikwijls
door deze~/de mensen beoefend worden.
Daar komt bij dat geest en lichaam, maar
ook de delen van de geest en die van het
lichaam afzonderlijk, samenklinken in
een natuurlijke verhouding. Ook de bar
monieuze kringloop van de hichaamstem
peratuur en het hichaamsvocht en zei~fs de
slagen van de pois schijnen deze samen-
klank na te bootsen. Ook zal hij het Pytha
goras en Empedocles en Socrates niet aan-
rekenen dat zij ook op hoge leeftijd nog de
her bespeelden. Maar hij zal toegeven dat
Themistocles weinig beschaafd was toen
hij de her, die hem bij het gastmaal werd
aangeboden, weigerde. In de dialoog Alci
biades toont onze Plato immers aan dat de
muziek de wijzen, die de dienaren der
muzen zijn, ter harte gaat, door te zeggen

Cosimo’s villa in

Carregi
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dat de muzen de leidsvrowwen van de mu
ziek zijn en dat de muziek aan hen haar
naam dankt. Plato verwerpt echter overal
de sentimentele of lichtzinnige muziek,
omdat die hetzij de geest verstoort, ofhem
losbandig en opvliegend maakt. Hij ver
kiest slechts ernstige en evenwichtige mu
ziek als enig heilzaam medicijn voor ziel,
geest en lichaam. En ik, om iets over uw
Marsilio te zeggen, geef mij overeenkom
stig deze raad na de studie van de theologie
ofde geneeskunst dikwijls over aan de so
nore klank van de her en aan gezang,
opdat de aandacht niet door andere zin
tuiglijke genoegens wordt afgeleid. Ook
doe ik het om geestelijke en lichamelijke
zorgen te verdrijven en de geest, zoveel ik
kan, op het hoogste, op God te richten. En
ik doe dit op het gezag van Mercurius en
Plato, die zeggen dat de muziek ons door
God gegeven is om het lichaam te beheer
sen, de geest maat te laten houden en God
te loven. Ik weet dat David en Pythagoras
dit in de eerste plaats hebben voorgeschre
ven en ik geloofdat zij het ook in praktijk
hebben gebracht. Vaarwel. »

Aldus Marsilio Ficino in zijn brief
over muziek waarin de samenhang tussen
geneeskunst en muziek duidelijk wordt.

‘DE Musicus DIE ZIJN EIGEN

INSTRUMENT BESPEELT’

Dergelijke verheven opvattingen over
muziek komen niet alleen bij Ficino voor.
Bach (1685-1750) en Hândel (1685-1759)

zetten allebei onder hun composities
‘S.D.G.’: Soli Deo Gloria. Ook de grote
soefi-mysticus en musicus Hazrat Inayat
Kahn (1822-1927) bracht muziek in ver
band met het goddelijke aspect in de
mens. Toen Inayat Khan ophield met mu
siceren, lichtte hij zijn besluit als volgt toe:

«Ik bespeelde de vina, totdat mijn hart
in hetze~fde instrument veranderde. Daar
na offerde ik dit instrument aan de Godde
hijke Musicus, de enige werkelijke musicus.
Sindsdien ben ik Zijn instrument gewor
den en wanneer Hij wenst, bespeelt Hij
het met Zijn muziek. De mensen geven
mij de eer voor deze muziek, die mij in
werkelijkheid niet toekomt, maar de Musi
cus die Zijn eigen instrument bespeelt. »

Ficino schreef ook verschillende brie
ven over de essentie van de filosofie. Eén
daarvan draagt de titel Lofder waarheid.

«Marsilio Ficino groet Angelo Poli
ziano, de Homerische dichter Er zijn —

zoals ge zegt — zekere brieven onder mijn
naam in omloop in de stijl van Artistippus
en ten dele in die van Lukretius, meer dan
in die van Plato. Indien zij van mij zijn,
Angelo, zijn zij niet zo en indien zij zo
zijn, zijn ze zeker niet van mij, maar ge
schreven door hen die mij afbreuk willen
doen; want ik ben van jongs afaan — wat
niemand onbekend is — volgeling van de
goddeljke Plato. Maar ge zult onze brie
ven gemakkelijk van andermans brieven
kunnen onderscheiden door dit kenmerk:
in mijn brieven is altijd een zekere ethische
ofnatuurfilosofische, dan wel theologische
gedachte aanwezig ter opwekking van de
aangeboren vermogens van de geest. In
dien er dan afen toe ook iets over de Liefde
staat, is dat echter platonisch en eerlijk en
niet artistippiaans en zedeloos. De lof is
echter oprecht en zodanig dat hij aan
spoort ofvermaant en niet kruiperig is. Er
staan bijna geen overbodige woorden in,
want ik heb mij vanafhet begin van mijn
studies voorgenomen om altijd zo bondig
mogelijk te schrijven; want in een derge
lijk kort tijdsbestek overbodigheden te zeg
gen is meer een liefhebber van het woord
eigen dan een liefhebber van wijsheid. En
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daar er zeer weinigen zijn die veel weten,
zeggen zij die veel spreken dikwijls on
waarheden of overbodigheden, of beide.
Dit alles is beneden de waardigheid van
een mens en past een filosoof helemaal
niet. Wees gegroet. »

‘DE WAARHEID EREN ALS DE ENIGE

STRAAL VAN G0D’

Zo gaf Ficino op doeltreffende wijze
aan welke brieven vals waren en welke
niet. Dat bracht hem op het idee zijn brie
ven te bundelen en te laten drukken. In
een andere brief zet hij uiteen wat hij
onder de waarheid van God verstaat:

«De waarheid van God is Glans,
Schoonheid en Liefde.

Het voornaamste streven van de god
delijke Plato was, om aan te tonen dat er
een oorsprong van de dingen is, zoals de
Parmenides en Epinomis ons tonen. Deze
oorsprong gafhij de meest passende bena
ming: Het Ene Zeij’ Hij zegt ook dat de
enige waarheid van alles het Zet~fis, name
lijk het licht van het Ene dat van God is en
dat door de geest en de vorm van alle din
gen heen dringt; dat de vormen toont aan
de geest en de geest met de vormen ver
bindt. Al wie Plato’s leer wenst te verkon
digen moet dus de enige waarheid — dat is
de waarheid van het Ene — eren als de
enige straal van God. Deze straal door
dringt de wereld van de engelen, de zielen,
de hemel en de overige werelden. En zoals
wij in het boek over de liefde hebben uit
eengezet, straalt de glans van de waarheid
in een ieder volgens zijn eigen natuur en
wordt bevalligheid en schoonheid ge
noemd. En waarde glans duidelijker zicht
baar is, lokt deze degene die zijn blik er op
richt juist aan, wekt degene die het over
weegt op en brengt degene die deze glans

nadert in vervoering. En hij wordt ge
dwongen om deze glans als een goddeljke
kracht meer dan alle andere dingen te eren
en zich voor niets anders in te spannen dan
voor het naar buiten uitstralen van deze
glans ze~f nadat hij zijn oude natuur
heeft afgelegd. Dit blijkt duidelijk wan
neer de minnaar niet tevreden is met de
aanblik ofhet aanraken van zijn geliefde
en voortdurend uitroept: « Wat heeft deze
mens dat mij in vuur en vlam zet? Ik be
grijp niet wat ik wil!» Hieruit blijkt dat
de ziel door een goddelijk vuur wordt aan
gestoken dat in de schone gedaante van de
mens weerkaatst wordt als in een spiegel,
en de ziel wordt door deze glans als aan
een haak ongemerkt naar boven getrok
ken, zodat de ziel God wordt. Een ieder is
dus dwaas en ongelukkig die, terwijl hij
door God tot het hoogste wordt opgewekt
door middel van zijn vermogen tot zien,
zich vervolgens onderdompelt in het slijk
door zijn hang naar het tastbare. En hoe
wel hij in plaats van mens God had kun
nen worden door de goddeljke schoonheid
zelf in de menselijke schoonheid te be
schouwen, maakt hij van zichze~f als
mens een beest, door de lichamelijke en ge
sluierde vorm boven de geestelijke en ware
schoonheid te stellen.

In zijn brief over de standvastigheid ten
opzichte van het lot geeft Ficino advies in
zake de levenshouding voor iedereen die
het pad van vervolmaking wil bewande
len.
« Over standvastigheid ten opzichte van
het lot.

Marsilio Ficino groet Giovanni Caval
canti, zijn bijzondere vriend. Plato zegt
ons in zijn boek Theaetetus dat over de we
tenschap gaat dat Socrates zijn vriend The
odorus, de wiskundige, op volgende wijze
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krachtig met gouden wapens heeft be
schermd tegen de slagen van het lot en
niet met ijzeren wapens, zoals de meesten
plegen te doen. Want hij zei: ‘Het is onmo
gelijk, Theodorus, om het kwade met wor
tel en al uit te roeien; het is immers nood
zakelijk dat er altijd iets tegenover het
goede staat. Het kwade kan weliswaar
niet bij de Goden zijn, maar het omgeeft
noodzakeljkerwijs de sterfelijke natuur,
dit lagere gebied. Probeer daarom hieruit
zo snel mogelijk naar het hogere weg te
vluchten. Met vluchten bedoel ik dat wij
ons zoveel mogelijk gelijk maken aan
God. Door inzicht, onbaatzuchtigheid en
rechtschapenheid wordt een mens gelijk
aan God.’ Hoe deze raad van onze godde
lijke Plato moet worden verstaan, zult ge
nu in het kort vernemen. Zoals God de
schepper en tevens de bestuurder van
onze zielen is, zo is het universum de ver-
wekker en bestuurder van onze lichamen.
Aangezien de ziel de zoon van God is en de
lichamen de ledematen van het univer
sum zijn, wordt onze ziel door God als
door een vader genadigljk en heerlijk be
stuurd met de wetten van de voorzienig
heid. Maar ons lichaam wordt door defy
sieke wereld met de krachten van het lot
meegesleurd in een geweldige hartstocht,
evenals een deeltje door de massa waartoe
het behoort wordt meegesleurd. Maar de
kracht van het lot kan niet in onze geest
doordringen, tenzij de geest zich eerst uit
eigen beweging aan het lichaam — dat on
derworpen is aan het lot — heeft overgege
ven. Laat niemand dus zozeer vertrouwen
op zijn eigen inzicht en kracht dat hij
meent ziekten van het lichaam en toekom
stige gebeurtenissen geheel en al te kunnen
vermijden. Laat iedere ziel zich bevrijden
van de ondergang van het lichaam en zich
terugtrekken in de geest, want dan zal het

lot zijn kracht in het lichaam en niet in de
ziel ontiaden.

De wijze mens zal niet strijden tegen
het lot wanneer zulks geen zin heeft; hij
zal weerstand bieden door te trachten dat
lot te vermijden. Tegenspoed kan niet ver
jaagd, maar wel ontvlucht worden.
Daarom drukt Plato ons op het hart om
van hier weg te vluchten, dat wil zeggen:
weg van de liefde voor het lichaam en de
uiterlijke dingen, om uiteindelijk onze toe
vlucht te zoeken in de zorg voor de ziel. Op
geen andere wijze kan men ongeluk af
wenden. Hij voegt er aan toe: ‘Zo snel mo
gelijk.’ Ik meen om deze reden: wij moeten
van jongs afaan beginnen de ziel van de
omgang met het lichaam te scheiden, om
te voorkomen dat de ziel door een dage
lijkse omgang ermee ten onder gaat. Wees
er zeker van dat door deze vlucht de ziel
terecht aan God gelijk wordt, omdat zij,
vrij van de band met het lichaam, als
God naar buiten treedt.

Wij bereiken deze vrijheid door drie
deugden in het bijzonder: inzicht, recht
vaardigheid en onbaatzuchtigheid. In
zicht onderscheidt wat wij aan God en
wat wij aan de wereld verschuldigd zijn.
Rechtvaardigheid doet de wereld het hare
en onbaatzuchtigheid doet God het Zijne
toekomen. Daarom zal een wijs mens af
stand doen van zijn lichaam als een onder
deel van de wereld en het toevertrouwen
aan de kringloop der dingen waar deze
hem ook maar heen zal brengen. Hij ver
wijdert echter de ziel, het kind van God,
van de omgang met het lichaam en ver
trouwt haar toe aan de Goddelijke voor
zienigheid om haar naar goeddunken te
besturen. Indien wij deze gulden regel van
onze Plato navolgen, mijn zeer dierbare
Giovanni, zullen wij, door een hemels vuur
bezield, veilig deze uitgestrekte maalstroom
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van het lot omzeilen en ongeschonden voor
spoedig naar de haven varen. »

Het zal gaandeweg duidelijk zijn gewor
den waarom Ficino zo’n belangrijke rol
speelde — en nog altijd speelt — in de Euro
pese cultuur. Zijn brieven bevatten zoveel
tijdloze inzichten en raadgevingen dat
zij ook nu nog bijzonder actueel zijn. Aan
Antonio Seraphico uit San Miniato schreef
hij over de edele levenshouding die het re
sultaat kan zijn van een ernstig volgehou
den streven. De titel van die brief luidt:
« Over een wijs en gelukkig mens.

Marsilio Eicino groet zijn medefilosoof
Antonio Seraphico uit San Miniato. Hem
houd ik voor een wijs en gelukkig mens,
die temidden van rampspoed opgewekt
leeft, omdat hij alleen op God vertrouwt.
Vrees brengt hem niet buiten zichzelf
smart kwelt hem niet, genot tast hem niet
aan en zinneljke begeerte doet hem niet
ontvlammen. Temidden van de meest on
doordringbare doornstruiken verzamelt
hij tere en mooie bloemen; in de modder
spoort hij parels op en graaft ze uit. In
diepe duisternis kan hij zien en in boeien
geslagen snelt hij als een vrije en ongebon
dene voort. Hem zal tenslotte de hernclse
Geest inspireren. Ga das door met het voor
beeld van Pythagoras, Socrates en Plato te
volgen, die zich niet minder door te han
delen dan door tc ,~sdeaeren toe/egden op
de filosofie, ze/fr wanneer het noodlot hen
tegenwerkte. De filosofie, die velen met de
mond beljden. heoefi’nden zij met geheel
hun hart. H~i die niet voor zichzelf ge
proefd heeft, Seraphico, weet tevergeefs.

Vaarwel en volhard in Uw goede ge
woonten. »

Uit de laatste brief die wij hier opnemen,
blijkt opnieuw hoe hartstochtelijk hij de

gedachten van Plato volgde. De titel is:
«Kenners van God zijn wakker, de rest
slaapt.

Marsilio Ficino tot Giovanni Caval
canti, zijn bijzondere vriend: gegroet.
Sommige mensen zijn verbaasd waarom
wij zoveel eerbied koesteren voor Plato,
ondanks de tegenstrijdigheden en wazige
mythen die men voortdurend in zijn wer
ken lijkt aan te treffen. Maar volgens mij
zouden zij wel ophouden met zich te ver-
wonderen als zij bedachten dat alleen god
deljke zaken werkelijk bestaan en dat die
niet zijn aangetast door enig contact met
invloeden van buitenaf noch dat hun
staat ooit verandert. Fysieke materie is
voortdurend onderhevig aan tegenoverge
stelde krachten en ondergaat steeds veran
dering. Daarom heeft fysieke substantie
nog de minste werkeljkheidswaarde van
alle substanties, ondanks de schijn van
het tegendeel. Dit is dan ook de werkelijke
reden waaromfysieke materie nimmer de
waarheid zelf is, maar een weerspiegeling
er van. En terwijl bijna alle andere filoso
fen zich uitsluitend wijdden aan de bestu
dering van fysieke materie en sliepen,
heeft onze Plato zich toegelegd op het God
deljke en is de enige wakkere filosoofge
weest, op zijn minst veel meer dan ieder
ande~~ Daarom geloof ik dat het zoveel
beter is om Plato te volgen als kenner van
God dan andere filosofrn, zoals het ook
beter is zïchzelftoe te vertrouwen aan een
wakkere schipper dan aan een slaapkop.

Marsilio Ficino, Brieven deel r, Rozekruis Pers
Haarlem, 2’ druk 1999. Marsilio Ficino, Geef
vrijelijk wat vrijelijk ontvangen werd. Brieven
deel 2. Rozekruis Pers Haarlem 1997.
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BRUG NAAR DE HERMETISCHE GNosIs

Ter gelegenheid van de ~ooste sterfdag
van Marsilio Ficino werd op 24 april 1999

een symposion gehouden te Renova. De
259 deelnemers uit België, Duitsland,
Zwitserland en Nederland werden in
drie toespraken (Het symposion als voed

t.

sel voor de ziel, De ontdekking van het on
geschonden lichaam van Hermes, en De
voltooiing van de Renaissance in het nu),
vertrouwd gemaakt met de Italiaanse filo
soof die zijn stempel heeft gezet op het
denken van de Renaissance. Deze drie
toespraken zijn uitgegeven in een syllabus
uit de reeks Gnosis: tijdloos en actueel.

In de hal van het conferentie-oord Re
nova stonden panelen met afbeeldingen
van het fresco Processie der Koningen van
Benozzo Gozzoli. Bovendien waren er
handschriften van Ficino te bewonderen,
ter beschikking gesteld door de Biblio
theca Philosophica Hermetica in Amster
dam. Het derde symposion op Renova —

ditmaal over Jacob Boehme — zal plaats
vinden op 20 mei 2000.
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