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Op den eersten Juli van het jam 1943 liet Willem Aroncleus,
in den strijd voor vrijheid en recht, zijn leven voor het
vuur pe/oton. Een goed vriend, een veelzijdig kunstenaar
en een beminnelijk mensch hebben wij in hem verloren. Te
voren had hij ons zijn laatste werk afgedragen om het te
doen verschijnen als de tijd da%ir was, waarin wij verlost
zouden zijn van dwang en slavernij. In de komst van dien
tijd geloofde hij. Maar even zeker geloofde hij, dat elke
vrijheid met bloed en tranen veroverd moet worden. Er is
een tijd geweest, waarin wij hebben gemeend, dat kunstenaars zich verre hielden van elken openbaren strijd, dat zij
alleen in hem wereld leefden, de wereld der verbeelding, de
wereld van den droom. De jaren der verschrikking hebben
ons ,anders geleerd. Het zijn vaak de kunstenaars geweest,
die met inzet van eigen leven zich te weer hebben gesteld
tegen de onderdrukking en het barbaarsch geweld onzer
bezetters. Aronckus kende hun mogelijkheden. Ergens in dit
boek zegt hij, dat in elken kunstenaar een visionnaire roekeloosheid leeft, een bezetenheid die, vaak Tangs den rand
van den ondergang, haar doel wil, haar doel moot bereiken
soms zelfs met zijn leven tot onderpand en zijn dood tot
offer. Zoo was ook Arondeus te meet. in de jaren,
waarin ons goede land overrompeld werd. Met velen
van zijn vrienden viel hij voor de vrijheidsidee. Als een held,
aan wiens laatste offer wij de plicht hebben de nieuwe
vrijheid ons waardig te toonen, zullen wij hem gedenken.
-

/76

VOORWOORD
OEWEL de in dit boek genoemde figuur,
als biograaph eener Lange reeks kunste-

naarsgestalten, den roem van vier eeuwen
kunsthistorie draagt, is hij zelf, wonderlijk genoeg,
in zijn gestalte en avontuurlijkheid welhaast geheel
onbeschreven gebleven: nimmer verscheen over dezen
merkwaardigen schilder-schrijver, Giorgio Vasari, een
doelbewust uit zijn dualisten-aanleg en bestemming opgebouwde biographie. Wat hier en daar van zijn bestaan
verzameld en verhaald werd, bleef een vluchtig zich om
data en anecdotes bewegende ontmoeting, een spelend
rendez-vous, dat Licht ging in zijn bewondering en
nimmer over de diepte boog om, langs de stilte der
intuitie, adem en hartklop van deze verre figuur to
beluisteren. Hoewel er veel en door vele generaties
over hem geschreven is — want wat hij volbracht
heeft steeds, en met elk geslacht weer nieuw van probleem, de wereld verwonderd — zoo bleef hier alle aandacht en onderzoek gericht op de kunsthistorische
beteekenis en cultureelen omtrek van zijn verschijning,
en niet op wat daarachter geleefd en geademd had;
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waardoor het menschenbestaan weggleed uit den tijd
en de namen hun geboorterecht verloren; tot namen
van een begrip en niet meer van een mensch, tot kenmerk van een werk en niet meer van een Leven werden.
En daarmee was Vasari als kunstenaar geheel een buit
der wetenschap geworden.
Dat gebeurde met velen zoo: als het ware overrompeld door de onsterfelijkheid, gingen zij verloren
in hun historische toekomst, om daaruit te herrijzen
als gestaltenissen van een Idee. \Vat zij eenmaal leefden ging te-niet in wat zij schiepen, en wat zij schiepen
weer te-niet in de Idee: zoo immers vervult zich de zin
der onsterfelijkheid! Doch eens, al ligt het ver terug
in een stilte van eeuwen, beef t daar voorbij then grooten
dood in den roem een levend mensch bewogen — en
zoo moet, wie zulk een door .zijn toekomst overdekt
menschenleven wil opdelven uit de onsterfelijkheid om
het te beluisteren in zijn menschenbestaan, weer den
weg terug gaan: van de Idee naar de schepping, en
van de schepping naar wat zich eenmaal daar uit los
geleefd heeft.
Op dien terugtocht door den Tijd kunnen brieven
en anecdotes, data en acten, legenden en geschriften,
kortom het materiaal der vergankelijkheid, van veel
nut en waarde zijn, want zij belichten sours wonderlijk
de omgeving en bewegingen der gestalten, die men
zoekt. Doch zij blijven dood en zonder beeldende bewogenheid, wanneer niet een ander element hen met
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zijn bloedsomloop doordringt en tot den hartklop van
een hernieuwd heden voert. Er ontstaat geen leven
dan uit leven, er ontstaat, voor de aanschouwing, geen
bloei wanneer niet ergens het beeld van den dood, die
door den Tijd versteende resten van een menschenbestaan, in een nieuwe, levende aanschouwing worden
opgenomen en, daarvan doorvloeid, weer ademen en
weer bewegen gaan. Dit levenwekkende en vruchtbare
element is de verbeelding!
Uiteindelijk is elke biographie, of zij een figuur van
historische verte of van persoonlijke nabijheid beschrijft,
een werk der verbeelding, een taak van dichterlijk
bouwen. Dat wat men in een mensch de realiteit van
zijn wezen noemen kan, behoort onverbrekelijk en alleen
dit wezen, is niet of te scheiden noch over te dragen,
omdat het geen werkelijkheid van substantie en materie,
maar van rhythme en beweging, van eenmalige en
nimmer weerkeerende dynamiek is, die begint en eindigt
in zichzelf. Het beeld, dat daarvan door een ander
opgevangen en weergegeven wordt, heeft met de gestalte dezer in zichzelf eindigende realiteit slechts de
weerspiegeling gemeen; de beweging, de telgang echter
van het Ik blijft onbereikbaar, zooals elk menschenleven, hoe ook nabij en ons verbonden, in zijn laatste
waarheid onbereikbaar blijft en ondoorgrondelijk: de
van dien grens bewuste mensch is het meest eenzame
wezen dat geleefd wordt door den tijd Maar met
dit diep en grondeloos besef van eenzaamheid en einde
Schilderkunstige Avonturen 2
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werd hem ook op zijn langen, duisteren weg van inzicht tot inzicht de verlossing geschonken: de wonderlamp van Aladin: de scheppende verbeelding! Door
deze koningsgave van het menschelijke denken wordt
de bittere betoovering verbroken, die den cirkel sloot
en dan is hem geen afgrond meer tot grens en geen
diepte meer tot einde. Een wereld in het eerste ontwaken gaat voor hem open, een stoet van gestalten
beweegt er, elk een ander en toch alien an in hem.
Zij verschijnen naar het evenwicht van zijn wil en
verlangen; ieder in den drom doorleeft hij naakt als
zichzelf; met een schrede voorwaarts is hij alien, met
een stap terug zijn alien hem. Geen weerspiegeling
van wat in den cirkel, door haar eigen, nauwe, afgeleefde werkelijkheid onverlost moest blijven, maar een
nieuw wezen in een weer jonge ruimte der verbeelding,
verlost uit het verleden, levend, ademend en weer
dynamisch in een andere dimensie van het heden
zóó, en daaruit, ontstaat een beeldende biographie
en dus, dat kan niet anders, een in bouw en voleindiging
uiterst persoonlijke beeltenis zooals elke uit levende
aandacht en zelfbezinning opgebouwde biographie wel
persoonlijk, wel subjectief moet zijn, wil zij, &Ordringend, beweging en waarheid bezitten. Al schijnt
het anders: dat wat beweegt en waarheid is in een
levensbeschrijving, komt van hem die beschrijft, niet
van hem die beschreven wordt.
Natuurlijk: de omtrek van de beschreven figuur be-
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paalt den inhoud der verbeelding, het feiten-materiaal
der vergankelijkheid den bouwgrond der gestalte. Maar
een menschenleven is geen feiten-reeks, het dynamische
geen schakeling van moment-opnamen, het creatieve
geen rekensom. Een tot in uitersten onpersoonlijk en
op den letter bijgehouden samenstelling van reeele
feiten (maar dan nog: wat zijn tenslotte reeele feiten? )
zou geen objectief levensbeeld weergeven, maar zou
een optelsom van hiaten, een woordenboek van berichten blijven, zonder het verbindend inzicht, zonder
de aanvullende verbeelding van wie opschrijft en samenstelt — en daarmee is meteen de objectiviteit tot fictie
geworden. Reeds de keuze van zijn biographische
figuur bewijst in den beschrijver een psychologische
voorbeschikking, die allerminst vrijwillig en objectief
kiezen laat: een diepe gebondenheid, een verbinding
van bewuste ervaringen en onbewuste gevoelens bestemden hem daartoe. Welke die ervaringen en gevoelens dan ook geweest zijn, haat of liefde, bewondering of afkeer: hij is gegrepen en niet meer vrij! En
juist hoe dieper en strenger de voorbeschikking, de
psychologische dwang en wil waren, waarmee hij tot
zijn keus gekozen werd, en dus hoe persoonlijker van
hartstocht en feller van geloof hij den ander doordringen en beelden moet, to voller zal deze, opgenomen
in de vaart der verbeelding en gedragen door een
scheppend dichterschap, ons als waarheid en werkelijkheid verschijnen. \Vie koel is dicht niet, wie objectief
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is gelooft niet — en vormen niet geloof en dichterschap
de fundamenten van het creatieve?
Z66, vanuit het persoonlijk-creatieve, werd hier, in
dit boek van schilderkunstige avonturen, Giorgio Vasari benaderd. Ook hier vormde het feitenmateriaal der
vergankelijkheid, naast wat de kunstenaar over zich en
anderen, en wat anderen over hem geschreven hebben,
den ondergrond der biographische structuur en den
omtrek der gestalten — de weer levende zin van zijn
verschijning echter werd anders gewonnen. Moest
anders gewonnen worden: immers zijn leven ligt ver
terug, als in een hiaat van den tijd; wat wij daarvan weten en kennen, nog exact kennen als realiteit,
bestaat maar uit enkele brokstukken van de legprent
zijner persoonlijkheid; een beeld dat weer te vermoeden
dan te bewijzen is. En al werd van zijn talrijken en
veelzij dig en arbeid: levensbeschrijvingen en schilderingen, gedichten en bouwwerken, beleeringen en
ontboezemingen, genoeg bewaard en gaaf behouden
om, met hetgeen de legprent aan teekenen en vermoedens vasthield, veel van zijn leven en verschijning weer
op te halen uit het hiaat van den tijd -- het verbindend
element bleef ook hier, in deze biographie van weerspiegeling en verbeelding, van begin tot einde de
scheppende intuitie, het dichten rondom een gestalte.
Dat dit maar een voetstap naar de steeds wijkende
waarheid der levensbeschrijvingen is hoe laat zich
deze bekentenis schooner weergeven en strenger be-
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eindigen, dan met de woorden van een groot dichter,
den eenzamen Leopold, eenmaal en niet zonder bitterheid door hem neergeschreven:
Tijdens mijn leven
was iedere oordeelspreuk er altijd neven,
ai, welke kans dan, dat na mijn verscheiden
zij met begrip loven en laken beiden;
als weg uit het gezicht
het toonbeeld is, waarnaar was afgericht
hun scheef bedenksel, als niets meer verhindert
hun lossen zin, die langs de dingen vlindert,
als niets ontnuchtert de tevredenheid
met wat zij zelf zich hadden klaar bereid,
de streeling van naar eigen maat to meten
hun naar de lippen voert: heb ik het niet geweten?
als niets meer stuit hun been en weer
geredeneer......
Nakomelingschap laat U raden
geloof hen noch ten goede, noch ten kwade.

OVER ZIN EN VERSCHIJNING
VAN HET AVONTUUR
El...1W IE het avontuur kiest tot banier voor een
schilderboek, weet zich daarmee heel ver,
ja, blijmoedig ver van alle kunsthistorische
waarheden (die overigens maar al te vaak waarheden
op korten termijn gebleken zijn) omtrent stijl en vorm,
school en richting, wel-echt of niet-echt, kortom heel
ver van alles wat in de kunst een categorische wetenschap is. Dit laatste heeft haar nut en haar rechten,
maar behoort nu eenmaal, naar aard en doel, in een
andere omgeving thuis; behoort van geboorte tot een
anderen stand dan waaruit het avontuur zich zijn makkers en metgezellen kiest. Deze immers zijn en willen
ook niet anders zijn dan de blijde vagebonden van het
subjectieve toeval. Een toeval dus van uiterste persoonlijkheid, dat met alles wat onpersoonlijke wetenschap
en strenge theorie is, liefst zoo weinig mogelijk te maken
wil hebben, dat geen waning heeft in de geleerdheid
en geen onderdak in de formuleering. Want het avontuur zoekt menschen van vleesch en bloed, geen stijl;
zoekt leven en verbeelding, geen school; zoekt de
vagebondage van het Ik en niet de wetten van het
Wij in de kunst en in de schoonheid.
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Het daarom, als element van het creatieve, gering
van geestelijke waarde of scheppenden diepgang te
achten, is een boeken-pretentie van die te veel dachten
en te weinig leefden. Want tenslotte is de drift naar
avontuur — al waren ook, eerlijk gezegd, vele avonturiers vaak rauwe knapen en lang niet malsch van moraal
of deugd — de oorsprong der avondlandsche beschaving geweest. Het was de Viking-vaart van het heimwee naar wat er verborgen lag achter den horizon, die
den weg baande der culturen en ze opvoerde naar hun
bloei; altijd weer, in elken aanvang, van land tot land,
van zee tot zee, dit roekeloos verlangen naar de lusten
van het avontuur, altijd weer die ontembare zwerflust
der droomers-van-de-daad naar het wonder der verte,
waardoor de menschheid zich macht en rijkdom, noodlot en grootheid, bestemming en schoonheid schiep; het
spel langs dood en ondergang om buit en roem, die het
bestaan zinrijk en het leven waard om te leven maakte.
Natuurlijk, aan zichzelf overgelaten, als daad om
de daad, verkrijgt het avontuur nimmer een geestelijken
en daardoor een scheppenden zin, indien het niet
ergens en eenmaal door een lyriek van het Toeval, tot
symbool wordt van iets dat dieper reikt en grooter omtrek heeft dan alleen maar lust aan buit en roem. Niet
dat geeft het avontuur zijn lyriek. Zoo vele groote tochten over land en overzee brachten voor wie gingen
winst noch roem en waren ook eigenlijk geen ontdekkingen; talloos velen zullen vergeten zijn, vele Colum-
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bussen, vele Magellaan's, vele Van Noordt's, die alien
uitzwierven naar de betoovering der verten, maar naamloos en zonder herinnering verloren gingen door de
zin-loosheid hunner daden, al waren die, van moed en
offer, misschien ook nog zoo groot. Wat het avontuur
zijn zinrijke waarde geeft is iets anders dan moed en
offer alleen, is iets dat plotseling oplicht uit de daden
en dan tot een brandpunt van verwondering en geestdrift wordt voor het nageslacht; iets dat als het ware
het avontuur dichterlijk van gestalte maakt, het dus,
opgenomen in de vaart der verbeelding, van daad tot
ballade doet stijgen. Eerst dan wordt het avontuur
waarachtig scheppende, eerst dan wordt het creatieve
er in zinrijk.
Een der eerste en een der merkwaardigste getuigenissen dezer verbeeldings-mutatie van het avontuur,
die men in de historie ontmoet en volgen kan, is de
geschiedenis van den Venetiaan Marco Polo. In de
tweede helft der dertiende eeuw, vanuit het hart der
Middeleeuwen met zijn vader en zijn oom reeds jong
er op uitgetrokken voor een handelsreis naar de kusten
van Arabie, drijft ook hem, eenmaal daar, het heimwee
naar het onbekende, de drift van het avontuur, steeds
verder en steeds dieper de verten van het wonder tegemoet, op een gevaarlijk-schoonen en toenmaals waarlijk fantastischen tocht dwars door Arabie, IndiC,
Mongolie. Door onbekende gebieden, volkeren en rijken,
Tangs een reeks van vreemde ontmoetingen en, voor
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een Christen uit het Avondland der Middeleeuwen,
ook Tangs een reeks van babelsche wonderen. Maar
misschien is het wonder, voor wie het te nabij komt,
geen wonder meer, het vreemde niet meer vreemd;
misschien wordt, wie eenmaal diep is doorgedrongen
in de wereld van het onwaarschijnlijke, zelf een deel
daarvan en draaien dan de dingen om, vervormt dan
de herinnering en wordt het verleden het onwaarschijnlijke dat, als de beelden van een droom, niet meer te
gelooven is.... zoo wellicht verging het den jongen zwerver op zijn tocht naar den steeds wijkenden horizon
van een wereld uit het duizendJen-een-nacht.
Doch eindelijk beland in Peking, in de paleisstad
van den Groot-Khan van Katai ( zooals de Middeleeuwsche benaming voor den keizer van het Chineesche
rijk was) vindt Marco Polo een gunstig onthaal bij
dezen machtigsten heerscher van Azie, voor wie de
jonge, zonderlinge westerling waarschijnlijk een boeiend
exotisch menschen-exemplaar is geweest, maar die hem,
Coen weldra de bruikbaarheid van dezen vreemdeling
bleek, niet meer verder liet trekken, loch met de gouden
koorden van gunstbewijzen en weldaden in zijn rijk
gevangen hield en dienstbaar maakte. En nu, in de
fascineerende pracht van het Chineesche keizerhof, in
de paleisstad met haar vreemden bloei van weelde en
gruwelen, vindt de zwerver eindelijk het antwoord van
het wonder. Gevangen door lust en begeerte, bedwelmd
door het Oosten, vergeet hij vele jaren zijn vaderstad,
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zijn geloof en zijn ras, leeft in het sprookjesrijk van
Katai het leven van een mandarijn, bekleedt er gewichtige ambten, is gouverneur van de stad Jang Tsjou,
over een gebied vele malen grooter dan de twee rijkste
handelssteden van Italie: Genua en Venetie tezamen;
maakt als afgezant van den 'Chineeschen keizer groote
reizen naar Mongolie en naar het eilandenrijk van
Cipango (Japan) — en doorleeft aldus in luttele jaren
een cultuur duizend jaar ouder dan die van het Middeleeuwsch Italie, een beschaving duizend jaar verder
dan die van het Middeleeuwsch Venetie, de millioenenbeschaving der wereldsteden met een volkomen uitgebeeld centraal rijksbestuur, met een groote staatkunde
en een groote geschiedenis, een groote literatuur en
een groote kunst, een grooten rijkdom en een groote
macht. Een wereldrijk der civilisatie dat, gemeten naar
hetgeen hij in de Doge-stad achterliet, een fantastische
onwerkelijkheid, een grandiooze leugen-verbeelding
moest schijnen tegenover de gedachten-wereld der
Middeleeuwen.
Dat schijnt het dan ook den burgers van Venetie to
zijn, wanneer Marco Polo, een vreemdeling voor alien,
na een kwart-eeuw, uit heimwee om de herinneringen
zijner jeugd, weerkeert in zijn vaderstad. Wat deze
vreemdeling verhaalde van den Groot-Khan van Katai,
van een rijk voorbij het einde der aarde, van millioenensteden met twaalfduizend steenen bruggen en tweeduizend poorten, van den rijkdom en de grootheid, de
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onbegrijpelijke beschaving eener al te verre wereld, dat
kon Been waarheid zijn, dat was de tastbare leugen,
dat lag er duimendik bovenop. Verwachtte deze zonderlinge leugenaar nu werkelijk dat men zijn dronken
verhalen gelooven zou? Men wist immers wel beter hoe
het er, voorbij de grenzen der Christenheid, in de
wereld-vlakte uitzag! In het Noorden, achter een muur
van bevroren duisternis, lag het groote Witland, waar
reuzen zonder hoofd hun oogen zaten in hun schouders en hun mond in hun buik griffioenen bereden,
gevleugelde gedrochten, die, half leeuw en half adelaar,
tienmaal grooter waren dan een paard. In het Zuiden,
voorbij Kaap Niet, achter een berg van vuur, was het
rijk der dwergen. Zij waren maar een paar voet hoop,
doch listig genoeg om woeste cyclopen in bedwang te
houden, door ze te bedwelmen met een geheimzinnig
mengsel van kruiden, dat de wil verlamde en de eenoogigen gehoorzaam als lastdieren maakte. In het Westen, waar het eiland van de maan lag, leefden menschen met maar 66n voet, doch die was dan ook zoo
groot als zijzelf: wanneer de zon te fel scheen staken
zij dien reuzenvoet als een scherm boven het hoofd, zij
liepen ook niet, zij sprongen als vlooien, terwijl in het
Oosten, in het rijk Karachital, waar de diamanten groeiden, de tweehoofdigen woonden: ze waren rood als
bloed, menscheneters met vier monden en gruwelijk om
te aanschouwen zoo was het op aarde; zoo in de
vier windstreken; zoo zag de waarheid der wereld er
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uit! En rondom die waarheid lagen de afgronden van
de zee en hadden geen einde in hun diepte. Doch steden met twaalfduizend steenen bruggen en drieduizend
openbare baden, bestonden niet; de grootste stad der
wereld was, na Constantinopel, dat wist men overal
in de beschaving: Venetie!
Zoo bleek het avontuur der werkelijkheid te vreemd
om geloof te vinden, te fantastisch om aanvaard te worden. Men wilde we/ het wonder, maar niet het ongelooflijk-werkelijke. Hier werd, als zoo vaak, een van
te ver gekomen waarheid door haar realiteit tot fraude,
en dit maakte Marco Polo, de avonturier der werkelijkheid, tot een geographischen zwendelaar, die men uitlachte. De gedrochten uit het rijk der verbeeldingen,
monsters en troglodieten van den waan, de diermenschen
en cyclopen, waarvan niemand het rechte wist en waaraan dus alien geloofden, dit alles, als de realiteit der
ficties, lag de burgers der Doge-stad zooveel nader,
de luchtspiegelingen van den eigen angst waren de
menschheid der Middeleeuwen zooveel dichterbij en
meer vertrouwd dan het verre China, dat ook hier de
waarheid weer geen herberg vond en moest wijken
voor de leugen.
Of beter: moest wijken voor een andere waarheid,
een andere avontuurlijkheid: die der visioenen en
legenden, die der verbeelding. Wreed, gruwelijk en
een benauwenis, bleef deze fictieve avontuurlijkheid
toch steeds een weerspiegeling van het wonder en
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daardoor vol van een diepere waarachtigheid, een adem,
een bedwelming, waarmee het avontuur der werkelijkheid niet concurreeren kon. Ook Marco Polo niet; hij
was voor de burgers van Venetie te menschelijk nabij
en te reeel: van dezulken gelooft men het wonder niet....
vooral niet wanneer het waarheid is. Het wonderlijke
van het wonder, zeide Chesterton, is dat het somtijds
gebeurt — en dat maakt het eerst recht ongelooflijk.
En zoo stored hier, in zijn einddoel onvoltooid, een
grootsche schepping van het avontuur bedreigd door
de vergetelheid.
Doch wat geschiedde? Zes jaar nadat Marco Polo
teruggekeerd was van zijn reizen en, wijs geworden
door ongeloof en spot, reeds Lang daarover zweeg, brak
tusschen Venetie en Genua, de twee groote handelsrivalen, een oorlog uit, waaraan ook de avonturier, naar
avonturiers-aard, gretig deelnam. Gevangen genomen
door de Genueezen maar, als oorlogsbuit en geldbelegging, om zijn losgeld met zorg behandeld, bracht het
toeval, het altijd weer vruchtbare toeval, hem in de
gevangenis tezamen met een lotgenoot uit Pisa, den
dichter Rusticello. De avonturier der werkelijkheid en
de avonturier der verbeelding in ea.' gevangenschap
bijeen nu ging het wonder bloeien, nu kreeg het
latent gebleven avontuur der wonderreis zijn ware,
zijn creatieve zinrijkheid.
Want de dichter, gefascineerd door de verhalen,
die Marco Polo, om de eentonigheid der gevangen-
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schap te vergeten, hem deed over het land van Katai
en Cipango, gegrepen in zijn dichterschap door wat
hem wellicht meer een kleurrijke leugen dan een zonderlinge waarheid is geweest, stelt dit kleurrijke met een
welhaast lyrische bravoure te boek (hieraan dankt het
verhaal waarschijnlijk de gefantaseerde beschrijving
van dingen, die Marco Polo zelve nooit gezien kan
hebben) en zoo ontstond het eerste, wetenschappelijke
werk over de toenmaals volkomen onbekende wereld
van Mongolie en China, Indie en Perzie, meer als een
boek der verbeelding dan als een reisbeschrijving der
realiteit. Maar juist dit geeft het avontuur der werkelijkheid vaart en volheid, eerst nu, door de verbeelding
been, wordt het wonderlijke geloofwaardig. Het boek
van Rusticello grijpt den Middeleeuwschen mensch
recht in het hart; het wordt in vele exemplaren afgeschreven, en verbreidt zich voor dien tijd ongekend
snel in Italie, Frankrijk en Spanje. Het beef t een werking, die tot ver over de Middeleeuwen heen reikt; het
wordt een sleutel die de wereld ontsluit: twee honderd
jaar later is het Columbus nog tot een geestelijk kompas
voor zijn ontdekkingstocht naar Amerika.
Wat Marco Polo overkwam, gebeurde welhaast alien,
die de daad als eenig doel zagen en daarmee meenden
dat de zin van het avontuur in het beleven ligt. ZOO
is het maar half: die zin ligt dieper en gaat verder
dan de daad reikt — de daad, die maar de bouwstof der verbeelding is. Eerst dit: de verbeelding, maakt

24

SCHILDERKUNSTIGE AVONTUREN

haar waarachtig vruchtbaar, maakt haar ballade.
Hier nadert het avontuur de kunst, de avonturier den
kunstenaar. Ze zijn elkaar niet vreemd, elk kent in den
ander iets van zichzelf. Jets van een dichter is er in
elken avonturier, iets van een zwerver in elken kunstenaar. Zooals het in alle groote avonturiers der werkelijkheid, Columbus, Vasco da Gama, Van Noordt,
Cool, toch ten leste altijd weer de verbeelding is geweest, die hen voortdreef op hun tochten langs dood
en ondergang; zooals hun bezetenheid, de wilde maar
immer visionnaire roekeloosheid waarmee zij zich en
anderen op spel zetten, somtijds in groote oogenblikken
aan hun woorden en daden iets dichterlijks gaven, iets
dat dan als het ware in een vervoering van den wil hen
tot beeldende vorm, tot levende ballade maakte; zoo
leeft er in elken kunstenaar, anders van verschijning
maar gelijk van aard, een zelfde visionnaire roekeloos-

heid, eenzelf de bezetenheid die, en ook dat vaak langs
den rand van den ondergang, haar doel wil bereiken,
haar doel moet bereiken. Soms zelfs, zooals in Vincent
van Gogh, met zijn leven tot onderpand en zijn dood
tot offer. Ook in den kunstenaar kan, op sommige
oogenblikken, het eigen leven tot beeldende vorm
van het scheppende, tot materiaal, tot getuigenis der
vervoering worden, al komt het maar zelden zoo ver
en al gaat hij, in zijn avontuurlijkheid, heel andere
wegen.
Want het lijkt wel meestentijds alsof de groote beet-
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dende drift der kunstenaars zich het best geborgen
voelde in de regelmaat van een schijnbaar stil en teruggehouden burgerbestaan. Vastgelegd in een monotonie
van inspiratie, gebeurde er dan eigenlijk met het menschenbestaan, met het medium der inspiratieve drift
niemendal dat zweemde naar zwervers-romantiek of
naar een roekelooze bereidheid om te leven in het vabanque eener daadwerkelijke avontuurlijkheid. Zoo
vaak schijnt ons in kunstenaars hun leven te klein voor
hun scheppingen, het creatieve in hen te groat voor den
burgerlijken stand van hun levensregister. Ze zijn, eerlijk gezegd, als avontuur vaak een teleurstelling. Ze
mogen naar-binnen-toe Columbus-tochten beleven, veldslagen van den geest, Austerlitz en Waterloo, naarbuiten-toe gaat het met hen zooals het met de meesten
gaat: een brave burger naar een braven dood! Ook met
de grootsten, de zeldzamen, de bezetenen van het geniale ging het dikwijls zoo: zij waren hun werk; wat overbleef, hun menschenbestaan, was maar de schaduw van
hun scheppingsgestalte. Het schijnt wel of hun levensrhythme twee golflengten heeft: een in de breedte, vlak
en monotoon, en een in de diepte, wild van donkere
bewogenheid. Langs de breedte-golf beluisterd kan men
in Rembrandt's leven (oak Rembrandt-romans kunnen
dit tekort aan avontuurlijk volume nooit geheel verbloemen) met den besten wil Been Rembrandt ontdekken. Hij verschilt daarvoor veel te weinig van wie er
om hem heen leefden, de ongeteld naamloozen van
Schilderkunstige Avonturen 3
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toonbank en kantoorkruk. Wat in zijn leven als tragisch
aandoet: de dood van Saskia en van Hendrickje, het
faillissement en de verlatenheid om zijn laatste levensdagen, behooren een breedte-tragiek, die elken burger
had kunnen gebeuren en nog dagelijks gebeuren.
Daar is de visionnair niet; die leeft een andere tragiek.
En toch, hoe grijs en monotoon, hoe leeg van alle
avontuurlijkheid het leven van vele kunstenaars, naast
de felkleurige zwervers-romantiek van de daad, ons
ook schijnt, met hoe weinig relief de historie vaak hun
bestaan, dat dus blijkbaar voor haar geen pregnante
omtrek had, ook bewaarde (van velen der groote schilders uit de Gouden Eeuw, die toch zooveel biographisch
materiaal, reisjournalen en beschrijvingen rijk is, men
weet nauwelijks mar dan waar ze geboren zijn, waar
ze woonden en wanneer ze stierven), niettemin moet
het anders geweest zijn, daarvoor heeft het avontuur
to markant zijn karakter-teeken achterlaten. Al is
het verborgen: wie den zin der avontuurlijkheid verstaat,
beseft, door scheppende intultie heen, in hen zijn werking. Darwin kon, door scheppende intuitie heen, uit
den bouw van een bloem, hem uit de tropen toegezonden, het bestaan en de structuur beschrijven van het
insect dat er voor de stuifmeel-bevruchting noodzakelijk moest leven welk insect dan ook later ontdekt
en als de bloem-bezoeker gedetermineerd kon worden.
Zoo ook zal een palaeontoloo9, als een diluviaal-detective, uit enkele fossiele resten van een Lang uitgestorven
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vogel de natuur der soort kunnen oplezen en te bewijzen weten dat hij vloog, al zag hij hem nimmer
vliegen en zoo, uit verbeelding bouwende, leest de
intuitie het avontuur der gevleugelden van het creatieve
uit den bouw van hun kunstenaarschap, al zag zij
nimmer zijn vlucht boven de wolken van hun menschenleven. Immers, die vlucht had hier de gestalte van een
trekvogel in den nacht: weinig meer dan een hoog geruisch in de duisternis, lang verdwenen en vergeten
wanneer de morgen komt.
Het is deze gestalte, deze bijna nachtelijke verschijning van het avontuurlijke in de kunst, die tot dwalingen
leidde. Wij willen nog altijd ons kinderverlangen naar
een boekaniers-droom verwezenlijkt zien in een verschijning van daden, luid en kleurig als een kermisroes en dus Licht om de eigen alledaagsche armoe
aan avonturen in te bedwelmen, om in een ander bestaan
te vluchten, in een verbeelde rijkdom, een verbeelde
moed, een verbeeld gevaar, die eens de levende werkelijkheid zijn geweest van menschen zooals wij en toch
weer niet zooals wij; kortom, thuis en veilig, om er ons
gebrek aan wonderen te vergeten in de gemakkelijke
vergetelheid der romantiek. Waar het anders is en
niet zoo gemakkelijk juist omdat het avontuur zich te
dicht naast ons afspeelde, in menschenlevens, die om
zoo te zeggen in dezelf de straat woonden als wij, komt
ons, precies als voor de Venetianen Marco Polo's verhalen uit Katai, het wonderlijke te menschelijk nabij en
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verliest zijn wonderlijkheid. En vooral, verliest zijn
geluk der narcose. De belichting van ons verlangen
grijpt dan de gestalte niet, de trekvogel in den nacht,
waarin het avontuurlijke zich 66n oogenblik hoog
ruischend vertoonde: zij heeft zich ingesteld op de
vlucht van vuurspuwende chimêres; minder wil zij niet
en voor minder doet zij het niet!
Toch heeft men altijd wel geweten dat in het leven
der kunstenaars veel anders was dan in het leven der
burgers, altijd wel die eigen gestalte hunner avontuurlijkheid vermoed. En vaak heeft men, als Rusticello
Marco Polo's wonderreis, daaraan vorm gegeven door
wat men zou kunnen noemen scheepsjournalen der
schilderkunst: beschrijvingen van leven en werken der
schilders, hun Baden, ontmoetingen en ontdekkingen.
En het merkwaardigste is wel en wijst dit niet naar
een diepere verbondenheid der verschijningen? dat
de twee historisch belangrijkste journalen, de boeken
van Vasari en Carel van Mander, die eeuwenlang hun
invloed hadden op den geest der schilderkunst, ontstonden in een tijd als geen ander de tijd der groote
ontdekkingsreizen; als geen ander de tijd van het groote
avontuur, het groote wagen, waarin de wereld geopend en haar ruimten veroverd werden: de zestiende
eeuw! Want het boek van den Italiaan Giorgio Vasari
„Le Vite de' piu eccelenti Pittori, Scultori ed Architetti": het leven der vermaardste schilders, beeldhouwers en bouwmeesters, verscheen voor het eerst in druk
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in 1550; het „Schilderboeck" van den Zuid-Nederlander Carel van Mander, voor het eerst in 1604. Beide
geschreven door schilders van een veelzijdige eruditie,
ware cultuur-spiegels van hun tijd, en beide de literaire
illuminatie van twee bloei-perioden der schilderkunst
in ItaIlk en Nederland. Bij den Italiaan de reisbeschrijving van een kunst, die haar hoogsten vorm reeds be,
reikt had en, verzadigd van zichzelf, uitbloeien ging;
bij den Nederlander die van een kunst waar dit nog to
gebeuren stond.

DE ONTDEKKING VAN VASARI
EN HET AVONTUUR VAN DEN ONTDEKKER

t""0

I
ANNEER men oude scheepsjournalen leest,
eens, lang geleden, als een boekhouding van
het avontuur dag na dag bijgeschreven, en
die het relaas zijn van beroemde reizen en ontdekkingstochten, wordt men altijd weer getrof fen door
de eigenlijke nuchterheid van het wonder. Daden
en tochten, door hun afstand in den tijd en hun werking
in de wereld legendarisch geworden, komen ons daarin
opeens heel menschelijk en als het ware in nêglige
naderbij; men bemerkt met verwondering hoe anders
de verhouding is geweest tusschen mensch en avontuur; anders van actief accent, dan de legende haar
gemaakt heeft. Dat wat later, door zijn werking in de
wereld, een grootsche ontdekking werd, was het dikwijls voor de ontdekkers heelemaal niet; zij zochten
meestal wat anders; het groote lag voor hen geheel
niet waar zij het vonden. Daardoor schijnen, opgeteekend midden in de daad, op het kleine schip, in de
eentonigheid der reis, in de realiteit der legende, deze
reisjournalen bijna naast hun eigenlijke beteekenis ge-
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schreven te staan. Er blijkt geen verschil tusschen het
alledaagsche en het heroische; groote en kleine gebeurtenissen: het breken van een vlaggestok en het ontontdekken van een nieuw werelddeel, hebben ons onbegrijpelijk hetzelfde gewicht in het verhaal; tusschen
zijn werkelijkheid en onze verbeelding is de maat der
dingen verschoven. Dat geeft aan zulke beschrijvingen
(die ook eigenlijk geen beschrijvingen, maar een registratie van feiten bedoelen te zijn) een zekere naieve
nuchterheid tot plotseling — en dat is het fascineerende er in — een zinswending, een beeld, een daad,
ons treft, en zód onmiddellijk treft als een bijna hoogere
realiteit van avontuur, zoo vol en verrassend, dat op
eenmaal weer het wonderlijke, het buitensporige van
zulke tochten door een onbekende wereldruimte, met
hunger, dood en ondergang in elke windvlaag, die de
zeilen vingen, dat heel de bewogenheid der legende ons
weer aangrijpt en doordringt.
Zoo is het ook met de reisbeschrijvingen van het
kunstenaarsleven in de boeken van Vasari en Carel
van Mander. Ook daarin heeft kennelijk een zOO groote
verschuiving plaats gevonden, dat het accent der avontuurlijkheid er voor ons geheel anders bepaald ligt, dan
voor wie het eenmaal beschreven. Veel van wat zij
verhalen is misschien nog weleens merkwaardig om te
lezen, maar voor ons reeds lang niet meer waar, niet
meer levend waar. Ook hier, hoewel de vorm zeer
verschilt van die der scheepsjournalen — de schrijvers
,
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waren veelzijdig geschoolde humanisten en dus literair
bedachtzaam op stijl en eruditie — is er toch weer vaak
het naleve misschien wel omdat de accenten van
het verleden, dwalingen voor een later oordeel, altijd
van een zekere naiveteit doordrongen schijnen. Oak
in de levensbeschrijvingen van Vasari en Carel van
Mander, in hun bespiegelingen der beeldende avontuurlijkheid, is veel dat, als in de oude scheepsjournalen,
eigenlijk naast zijn werkelijke beteekenis geschreven
staat, veel dat door het niet-meer-levend-waar-zijn
verwondert en vervreemdt; ook hier is tusschen werkelijkheid en verbeelding de maat der dingen veranderd.
Maar ook hier kan plotseling een opmerking, een zin,
een verhaal zoo toestooten, dat wij op eenmaal weer
voluit besef fen waarom deze boeken eeuwenlang zoo
groot van naam en invloed konden blijven. Men voelt
het: de geinspireerde vorm, de volheid waarmee het
avontuur hier voor ons opent, is er nog immer een
waarachtig levende — boven en buiten de beteekenis
der levensbeschrijvingen als schilderkunstige en historische documentatie.
Want die beteekenis is er sinds lang en alleen een
beteekenis voor de kunstgeschiedenis en niet meer voor
de schilderkunst; voor de geleerden, niet voor de schilders. En ook dit is een verschuiving van scheppend
accent geweest; beide boeken waren niet alleen &Or
maar ook voor schilders geschreven. Zij hadden wel
degelijk een beleerende strekking, bedoeld voor het
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vak en de vakgenooten. Zij wilden de grootheid der
voorgangers, tot voorbeeld van het nageslacht, vastleggen en wat deze aan kennis en bekwaamheid bezeten hadden doorgeven aan wie na hen kwamen.
Doch die beleering ging als invloed niet veel verder
dan de tijd waarin de schrijvers leef den, en kon ook
niet veel verder gaan omdat in de kunst het individueele nooit gefixeerd, het creatieve der toekomst nooit
vastgelegd kan worden door de structuur van het verleden. Elke generatie heeft haar eigen waarheden, zooals elk verleden zijn eigen dwalingen; in een waarachtig levende kunst is traditie nets dan de interpretatie
van een ontkenning. En bovendien: literaire beschouwingen over de schilderkunst hebben maar weinig beeldende waarde in de schilderkunst; die gehoorzaamt naar
haar aard een geheel andere wet der inspiratie.
Wat nu voor ons, los van hun kunsthistorische beteekenis, beide boeken en schrijvers nog altijd waar en
zinrijk, weer altijd nieuw en levend maakt, is hun weerspiegeling van het avontuurlijk-menschelijke dat zij
zochten en vonden in de kunstenaars van hun tijd en
van hun historie. Wat doet het er toe of velen dezer
voor ons waardeloos geworden zijn, of hun kunst dood
en hun naam vergeten is; wat doet het er toe of veel
van hetgeen er over hen in de levensbeschrijvingen
verhaald wordt misschien maar half waar, misschien
maar een literaire legprent van to gemakkelijk geloofde
geruchten is geweest; wat doet het er toe: zooals Vasari
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en Van Mander hen creeerden, zijn zij -- de werkelijkheid verlost door de verbeelding — waarheid in een
anderen hoogeren zin dan die van een eens geliefde
en verloren realiteit geworden: de waarheid van het
subjectief-eeuwige in de verschijning van den kunstenaar. En wel, en dat geeft Vasari en Van Mander
hun historische grootheid, hier voor de eerste maal in
de geschiedenis vol ontdekt en ten voeten uit beschreyen. En het is deze scheppende vondst, die beide
kunstenaars zelve tot verschijningen van het beeldendavontuurlijke maakt in de historie der schilderkunst.
De op 30 Juli 1511 to Arezzo geboren Giorgio
Vasari, is onbetwistbaar de eerste en eigenlijke ontdekker geweest van dit nieuwe gewest in de kunstgeschiedenis: het biographisch schilders-journaal. Carel
van Mander volgde (zooals van Noordt terzelfder tijd
Magellaan op zijn reis om de wereld) vijftig jaar later
den weg door Vasari gewezen; een deel van zijn
„Schilderboeck" is dan ook slechts een bewerking van
wat zijn voorganger gevonden had, en veel daarvan
zelfs Been bewerking maar eenvoudig weg een vertaling. De Italiaan ging voor op den ontdekkingstocht
naar de gestaltenissen van het kunstenaars-avontuur.
Hij was de eerste die het onbekende gebied betrad en
zijn omtrekken in kaart bracht; hetgeen in het beeld van
zijn tijd een voor alle tijden groote, scheppende daad
en ontdekking is geweest.
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Nu staan groote ontdekkingen nook op zichzelf; ze
zijn steeds de som van een wensch-droom in velen.
Een droom, een gedachte, een begeerte, verspreid en
dwalend, door velen aangeraakt maar niet gegrepen
en steeds weer ontvlucht, die zich al meer en meer in
den tijd verdicht en eindelijk tot het brandpunt van een
daad wordt: ontdekker is hij, die het dichtst dit brandpunt naderde en dan om zoo to zeggen vlam vatte in
een bereiken. Persoonlijkheid en omstandigheden, aanleg en omgeving, bestemming en toeval vormden hem
daartoe en vormden ook Vasari en zijn boek „Le
Vite de' piu eccelenti Pittori, Scultori ed Architetti",
kortweg later de „Vite" genoemd. Als schilder en
humanist, als bouwmeester en literator, als hoveling en
Renaissance-mensch — en om dit alles een begeerig
zwerver door de steden en schoonheid van zijn cultuur
— waren in hem alle elementen voor zijn ontdekking
vereenigd. Dat was, in het Italie der Renaissance, met
velen zoo, want de bloei van dien tijd bracht wonderlijk
veelzijdige en begaaf de menschen voort, maar het is
Vasari, die door het geheim van het toeval vlam wordt
in het brandpunt der daad en schepper werd van de
adels-genealogie der kunst, van de eerste kunst-critische
biographie der beeldende kunstenaars in de geschiedenis.
Want dit is nieuw in zijn tijd, dit is een werkelijke
schepping van Vasari. Er was, eer de Vite verscheen,
reeds heel wat over kunst geschreven -- de Renaissance
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bezat een groote cultuur-nieuwsgierigheid en de humanisten waren veel-schrijvende cultuur-minnaars — heel
wat biographisch materiaal opgezameld en naverteld;
maar dit alles, zonder vormende structuur, zonder
scheppende persoonlijkheid, was doelloos gebleven,
meer een geestrijk spel dan een taak, in twistgesprekken
en anecdotes uitgevloeid; een werkelijke en kunstcritische en persoonlijkheids-beschrijving en dit tot een
verschijning saamgevat, daaraan was vOOr de Vite,
geen vasten vorm gegeven. Misschien wel omdat de
Renaissance-mensch in Vasari's tijd nog to dicht bij de
begrippen der Middeleeuwen stond, waarvoor het
kunstenaarsleven welhaast steeds een anonieme verschijning was geweest, en waarin het kunstenaarschap
nog geen persoonlijken bouw, geen historische individualiteit bezat: een arbeider in een werkgemeenschap,
een naam in een gildeboek, een dagelijksch deel der
kleine luyden en met die kleine luyden vergeten door
wie na hen kwamen. Alleen het getuigenis van zijn
werk bleef over en soms daarmee een naam, een
anecdote — doch dit meer als een picturale folklore
dan als een critische realiteit. De Middeleeuwen kenden in critischen zin geen kunst en geen kunstenaar,
dit „kennen" kwam eerst later, toen de kunst van
dienaresse des geloofs tot gezellin werd der genieting,
van gilde tot stand. Met die verandering, met dit
„kennen" veranderde ook de schilder en werd van een
naamloos dienaar der religie tot de drager van een

DE ONTDEKKING VAN VASARI

37

„gekend" kunstenaarschap; van een burger der gemeenschap tot een hoveling der cultuur.
Daarvan was de Vite de literaire ridderslag; uit
Vasari's schepping ontving de beeldende kunst haar
genealogie van geestelijken adel; hij staat er als
de eigenlijke stamvader der historische schilders-biographie. En daarmee wordt op eenmaal helder zichtbaar hoe veranderd het bewustzijn der Renaissance
geworden was: de kunstenaar had zich, en voorgoed,
los gemaakt van wat er nog aan Middeleeuwsche aanschouwings-complexen zijn nieuw verworven standsgevoel tot dien bezwaard mocht hebben.
In de beschrijving van zijn eigen leven, die de Vite
vergezelde, verhaalt Vasari hoe de gedachte aan zijn
boek ontstond, hoe het schip der ontdekking uitvoer
in den morgen. Bij den kardinaal Farn, aan wiens hof
vele geleerden en Humanisten verkeerden, onder wie
ook de kunstkenner en kunstverzamelaar Monsignore
Giovio, kwam, zooals Vasari het verhaalde: „...op een
avond het gesprek op Giovio's museum, op de portretten van groote mannen die hij daar, met schoone opschrif ten versierd, verzameld had. Van het een kwam
het ander, zooals het in zulke gesprekken gaat, en zoo
bekende Monsignore Giovio ons hoe het sinds lang
zijn grootste wensch geweest was en nog was om, naast
zijn „Lofredenen" en zijn museum, een geschrift saam
to stellen over de beroemdste meesters der schilderkunst, die vanaf 'Cimabue tot op onzen tijd geleefd
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hadden. Hij weidde zeer daarover uit en toonde veel
kennis en inzicht in ons beroep, maar verwisselde vaak
namen en voornamen der kunstenaars, hun vaderland
en hun werken, zoodat niet immer bleek hoe de dingen
naar waarheid moesten zijn. Nadat hij zijn beschouwing
geeindigd had, wendde de kardinaal Farnese zich tot
mij en zeide: „Wat dunks U, Giorgio? Zou dit niet
een schoone taak en een schoone arbeid zijn?" „Zeer
schoon, Hoogeerwaarde," antwoordde ik, „vooral wanneer heer Giovio zich door iemand van onze kunst
daarin laat bijstaan, om ieder ding de plaats en naam
te geven die het toekomt. Ik merk dit op, omdat hij in
zijn rede, hoewel deze bewonderenswaardig was, vele
dingen met elkaar verwisselde en het een noemde waar
het andere bedoeld werd." „Kunt gij," zeide de kardinaal, daartoe aangespoord door Giovio, Caro, Tolemeo,
en anderen, „hem dan niet een overzicht en de juiste
aanteekeningen over al deze kunstenaars en hun werken
geven, gerangschikt naar den tijd van hun ontstaan?
Daarmee zoudt gij ook uw kunst en de kunstenaars een
weldaad bewijzen!" Ik beloofde dit naar mijn beste
krachten en gaarne te doen; en hoewel ik gevoelde dat
het boven mijn vermogen ging, wing ik aan al mijne,
sinds mijn jeugd uit tijdverdrijf en uit lief de voor de
kunstenaars verzamelde aanteekeningen en geschrif ten,
die mij steeds zeer dierbaar waren geweest, door te
zoeken en te ordenen. Ik stelde daaruit een overzicht
tezamen van alles wat ik voor het doel bruikbaar achtte
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en bracht dit naar Giovivo, die de zorgvuldigheid van
mijn arbeid prees en zeide: ,,Mijn Giorgio, ik wenschte
wel dat gij de taak op U neemt dit alles uit to voeren,
wat naar ik zie, U voortref felijk gelukken zal. Mij
ontbreekt alle moed daartoe, ik ben immers onbekend
met vele zaken en bijzonderheden, die U als schilder
wel bekend zijn
Dit, later kunsthistorisch beroemd geworden avondgesprek bij den kardinaal Farnese, waarin het beeld
der ontdekking omtrek kreeg, vond plaats in Juni 1546.
Vier jaar later, in 1550, verscheen de eerste druk van
de Vite; achttien jaar later een tweede — of eigenlijk
een nieuw boek, omgewerkt en uitgebreid tot de groote
reeks levensbeschrijvingen, tot het kunsthistorische
meesterwerk zooals wij het sindsdien kennen; zooals
het sindsdien vele malen herdrukt, vertaald, beschreven
en opnieuw beschreven is, regel voor regel ontleed en
opnieuw ontleed, naam voor naam uitgeplozen; oorsprong van een groote Vasari-literatuur, een echte
Vasari-wetenschap, een onverzoenlijken Vasari-strijd;
een eeuwig-jonge avontuurlijkheid tot op den dag van
heden.
Wie, vraagt men zich met verwondering, is Loch
eigenlijk deze merkwaardige ontdekker geweest, die
zulk een daad volbracht en zulk een invloed over
eeuwen had? Hoe de eigenlijke gestalte van zijn levensavontuur, hoe de mensch daarachter?
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Die zoovele scheppende figuren beschreef, heeft ook
zichzelf beschreven: de laatste levensbeschrijving in de
Vite is er een van Vasari over Vasari. Maar het is een
nogal vluchtig zich langs de dingen bewegend verhaal
en ook een zeer onvolledig: „...daar ik," zegt hij, „van
den oorsprong mijner familie, van mijn geboorte en
kindsheid, en hoe ik door mijn vader Antonio met alle
goedheid op den weg der deugden en der kunst, voor
welke hij mijn groote neiging bespeurde, geleid werd,
reeds in het leven van Luca Signorelli van Cortona,
mijn verwant, van Francesco Salviati en op vele andere
plaatsen in dit boek bij passende gelegenheden voldoende verhaald heb, zoo wil ik diezelfde dingen niet
herhalen..."
Zoo ligt dus de vertelling van zijn leven verspreid
door de Vite; eerst hun samenvatting vormt een eigenlijke biographie. Echter, naar latere onderzoekers bewezen hebben (want dit is het gevaar der onsterfelijkheld voor dichters en kunstenaars, dat zij in elk hunner
al to vlugge woorden en beweringen als een buit worden
nagezeten door het jacht-instinct der vak-geleerden)
het is een biographie die vaak meer verhaalt dan beschrijft... maar auto-biographieen van kunstenaars (en
dus naar hun aard beschrijvingen van de natuur der
verbeelding) bewegen zich nu eenmaal steeds in een
grensgebied tusschen twee waarheden: die van de
kunst en die van het leven, en moet men daarom nemen
voor wat ze zijn: smokkelwaar der avontuurlijkheid.
,

Loggia's to Arezzo, gebouwd door Vasari

(Vaticaan, Pettus Martyruskapel)

Muurschildering op het gewelf
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Dat begint bij Vasari al met het begin; het beeld dat
hij van zijn afstamming en voorvaderen geeft, is meer
gevormd naar den kunst-zin van den nazaat dan naar
de eerlijkheid van het leven. In dit kleurrijk beeld
verschijnt zijn oud-oom als een edelsmid van naam en
aanzien, een kunstenaar wiens werken soms met die
der grootste meesters verwisseld zouden zijn; de grootvader als een pottenbakkende archaeoloog, een geleerd
onderzoeker, die de techniek van het antieke aardewerk
weergevonden en daarmee veel roem verworven had.
De werkelijkheid echter was anders: eerzame burgers
uit den middenstand van Arezzo, uit de middelmaat
van het leven; meester-pottenbakkers, die niet arm en
niet rijk, eerlijk en waardig leefden en waarschijnlijk,
zooals de meesten uit hun stand en kring, weinig wisten
van kunst en nog minder van archaeologie. Doch dit
stil geboorte-lot was Vasari blijkbaar later niet blinkend
en klinkend genoeg. Als vriend der aanzienlijken en
als hoveling-der-cultuur geloofde hij misschien zijn
zelfverworven kunstenaarsstand te moeten legitimeeren
door er een gecultiveerde afkomst aan te geven, en
maakte daarom van den oudoom-smid een kunstenaar
en van den grootvader-pottenbakker een geleerde, ter
correctie van wat hem wellicht de geboorte-vergissing
van zijn geestelijke afkomst moest schijnen. Daarom
werd ook zijn vader, Antonio Vasari, vermoedelijk door
hem zoo vaag en zonder gestalte beschreven: dit lag
als herinnering te dicht nabij en was als simpele waarSchilderkunstige Avonturen 4
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heid niet mooi genoeg om tot legende omgebouwd te
kunnen worden. Want met het gemak en gladheid
van een diplomaat schrijft hij vluchtig over deze figuur
zonder iets van hem te vertellen... wat het waarschijnlijk maakt dat Antonio een eenvoudig, niet-geletterd
man is geweest, zonder hoogere cultuur, zonder andere
beteekenis voor het nageslacht dan deze: de vader van
Giorgio te zijn!
Echter, man van een zekeren welstand de groote,
sinds eenige generaties in de familie bestaande werkplaats, met zijn van vader op zoon geerfde vakkennis
en vakgeheimen, gaf mêer dan een sober stuk brood —
en behoorende tot een vrije burgerschap, die zich in
Arezzo zijn meester-stand en voorrechten bewust was,
kon deze Antonio zijn oudsten zoon, naar de begrippen
van dien tijd, een goede opvoeding geven. Misschien
zelfs, voor een pottenbakker, een opvoeding boven
diens stand: ter schole bij den dichter en humanist
Messer Giovanni Pollastra, kanunnik aan den Dom van
Arezzo en middelpunt van het geestelijk leven zijner
vaderstad. Als dichter van weinig beteekenis, als literator een allemans-epigoon, was de kanunnik echter
gevormd naar de ideeen-wereld van het humanisme, en
dus een man van veelzijdige cultuur, een geleerd latinist,
een kenner der oudheid en der klassieke literatuur. Van
hem ontving de jonge Giorgio, al ging het misschien
niet zoo heel diep, een inzicht, een kennis der letterkunde en een cultureele gevormdheid, toch heel wat
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grooter dan het meerendeel der schilders toenmaals
bezaten, die jong bij andere meesters in de leer gekomen, wel veel van hun vak en hun kunst, maar weinig
van de eigenlijke geestesbeschaving der Renaissance
verstonden. Hun meesterschap staat vaak verwonderlijk
los van hun ontwikkeling; bij Vasari echter niet opgeleid voor de schilderkunst maar voor de wetenschap
— is het eer andersom: zijn spelend-lichte veelzijdigheid en eruditie vormden zijn glad meesterschap en
gaven hem, als schilder en schrijver, die gelukkig saamvloeiende eenheid van vorm en inzicht, van kennis en
eenheid van vorm en inzicht, van kennis en vermogen,
waardoor later, tot een brandpunt verdicht, de daad, de
ontdekking der Vite mogelijk kon worden.
De humanistische scholing van Pollastra is vooral
voor den schilder in Vasari van veel vormende beteekenis en invloed geweest. De opvatting en theorieen
van den humanist over de dichtkunst als een taal van
allegorieen, vindt men, picturaal vertaald maar van
wezen onveranderd, bij den schilder weer. Voor hem
is de beeldspraak der mythologie de ware uitdrukking
van het kunstenaarschap (waarom hij dan ook zijn
schilderingen steeds met uitvoerige verklaringen toelichtte) de voorstelling is de eigenlijke zin der schilderkunst, de allegorische inhoud de eigenlijke kern van
haar schoonheid. In dien zin was voor Vasari, evenals
voor de andere Italiaansche Renaissance-schilders, de
schilderkunst peen vrije kunst; niet vrij althans zooals
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dit later verstaan zou worden: de kunst om de kunst,
de schoonheid om de schoonheid, maar een technisch
middel om in beelden te kunnen verhalen, om visueel
mee te kunnen getuigen. Want het visueele, los van een
verhalenden zin, leeg van een moreelen inhoud, het
visueele dus in onze om zoo te zeggen muzikale beteekenis, zou voor hun gevoels- en voorstellings-wereld
zinneloos geweest zijn. Hun bevrijding uit de gebondenheid der Middeleeuwsche monumentaliteit was een vrijzijn der verbeelding, niet van doel!
Geheel zonder teekenonderricht bleef de jonge
Giorgio niet. Althans naast Pollastra wordt als leermeester in de Vite de glas-schilder Guglielmo de Marcilia genoemd, een Benediktijner prior, die eenigen tijd
in Arezzo verbleef om gebrandschilderde ramen en
fresko's in den Dom te maken rechtvaardigden diens
ramen, door hun vakmanschap, zijn roem van groat
glazenier, de fresko's waren mislukkingen.
Waarom Giorgio dit onderricht kreeg, terwijl de
kunst toen volstrekt niet als toekomst bedoeld werd?
De eigenlijke promotor daarvan zou niemand minder
dan de beroemde Luca Signorelli zijn geweest; althans
naar wat Vasari er van verhaalt. Signorelli, een verre
bloedverwant der Vasari's, verbleef op zijn doorreis
in 1519 eenigen tijd in het huis van den pottenbakker:
„Als hij hoorde dat ik op school niets anders deed dan
teekenen, richtte hij zich tot Antonio en zeide „Antonio,
daar Giorgio zijn afkomst niet verloochent, zie dus toe
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dat hij, indien het mogelijk is, teekenen leert; want al
is hij ook voor de studie bestemd, zoo zal hem het
teekenen, als alle mannen van eer, ,zooal niet tot voordeel dan toch wel tot eer en beleering strekken." Dan
sprak hij tot mij, daar ik juist voor hem stond: „Leer
dus vlijtig, kleine neef." Hij zeide mij nog vele andere
dingen, die ik verzwijg, daar ik erkennen moet de
meening, die deze goede grijsaard van mij had, maar
in geringe mate verwezenlijkt te hebben..."
Toen dit gesprek plaats vond, in 1519, was Vasari
acht jaar oud; niet waarschijnlijk dus dat hij op dien
leeftijd zulk een wijs gesprek z4:56 onthouden heeft:
wijze lessen maken meestal weinig indruk op een kind
en gaan niet diep als herinnering. Ook in Vasari ging
het wel niet zoo diep als hij gelooven laat; wat hier
beschreven werd is al te merkbaar van een latere constructie.
Echter, al of niet naar den raad van Signorelli, de
jonge Giorgio, zoowel tot zijn voordeel als tot zijn eer
(al zou dit eerst later blijken) kreeg teekenles! Doch
die hem onderrichtte, Guglielmo de Marcilla, was
evenals Pollastra, in het fresco-schilderen een weerschijn van grooteren, vooral van Michel Angelo en
diens Sixtijnsche schilderingen. En hoewel dit over de
waarde van zijn onderricht weinig bewijst middelmatige schilders waren vaak de beste leeraren liet
het in zijn leerling niets na. Marcilla heeft blijkbaar
geen invloed op Vasari's schildersvorm gehad; daar-
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voor duurde hun verhouding waarschijnlijk te kort,
was de leerling te jong en werd het teekenen „voor
mannen van eer" in de kringen der pottenbakkers teveel
als een deftige tijdpasseering, als de franje van een
goede opvoeding beschouwd; gelijk later het pianospelen voor meisjes van nette familie. Het groote doel
echter bleef, voor alles, de jonge Giorgio tot een man
van stand en aanzien en, zoo God het wilde, tot een
geleerde op te voeden. Geen schilder: dat was maar
een stand aan den zelfkant van het leven; voor zijn
oudsten zoon wilde Antonio het hooger en mooier!
Nu bleef er voor den zoon van een burger maar een
weg in de wereld om tot grootheid te geraken: zich de
gunst van een machtigen beschermer te verwerven.
Want de cultuur der Renaissance in Italie is de cultuur
der hoven; de dienstbaarheid der hovelingen is er een
deel van het geestelijk-scheppende. Het waren de prinsen van Kerk en Staat, die het wel of wee daarvan in
handen hielden; door hun ja of neen ging de roem,
door hun bijstand het eindelijk bereiken. De wereld
van kunst en wetenschap was een kleine kring rondom
Kerk en koningshof: wie die wereld binnen wilde moest
laveeren op het getij der gunsten; daarbuiten bleef het
leven te klein en bood geen kansen. Ook de grootsten
moesten mee; zelfs een man van wereldroem als Erasmus heeft zich daarin steeds gevangen gevoeld en werd
tot zijn verbittering nooit vrij van een bescherming en
een dienstbaarheid. En al schijnt soms hun lot en hun
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leven ook nog zoo prinselijk van staat en eer, het was
en bleef een prinselijkheid bij de gratie van hun beschermer. Elke tijd heeft voor den kunstenaar zijn
eigen en met dien tijd veranderenden vorm van tragiek
-- en het is wellicht hun gebondenheid aan vorstengunst en hof-intriges geweest, die men de tijds-tragiek
der Renaissance-schilders zou kunnen noemen.
Niettemin, voor Giorgio was het een gelukskans vol
toekomst toen de kardinaal van 'Cortona, Silvio Passerini, op doorreis naar Florence Arezzo bezocht. Vasari noemt hem in de Vite een ver familielid van
vaderskant — of het nu door deze verwantschap kwam
of door de bemiddeling van den kanunnik Pollastra
(die misschien graag met zijn knappen leerling pronken
wilde) of door een ander gelukstoeval, hoe dan ook,
de kardinaal schept behagen in den intelligenten pottebakkers-zoon, die hem eenige moeilijke gedeelten uit
de Aeneide van Virgilius zonder fouten voordraagt —
zulk een proef was toen als het ware het staatsexamen
voor een hoogere scholing -- en stelde ten leste Antonio voor de jonge Giorgio onder zijn bescherming
naar Florence to laten trekken.
Dit voorstel van kardinaal Passerini was niet zonder
politieke bijgedachte, zooals welhaast alles in het leven
dezer kerkvorsten een achtergrond van politieke strategie, van gevaarlijke berekening had. Opgekomen en
machtig geworden door het spel der intriges, grootmeesters van het macchiavellisme, is elk hunner daden
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een zet op het schaakbord, met de bewogenheden der
menschen-ziel, ijdelheid en hartstocht, vriendschap en
liefde, haat en lust, tot pionnen in het spel om de
macht. Een tournooi van uiterste fijnzinnigheid, met als
wapenen de sluipmoord der bravo's en een fluweelen
dood in een glimlach. Een levend epos der gewetenloosheid, geschreven met vergif en opgevoerd in het decor
der paleizen... wellicht heeft geen tijd en geen land het
zoo volmaakt en meedoogenloos gespeeld gezien als
het Italie der Renaissance. En in dit gevaarlijke meesterspel wordt nu een kleine pion, een dertienjarige jongen,
een vakje naar voren geschoven, de wereld in.
Want kardinaal Passerini was als Legaat van Paus
Clemens VII, in Florence tot voogd en mentor gesteld
over den vijftienjarigen Ippolito de Medici, door de
pauselijke partij omhoog gebracht als de toekomstige
regent van Florence. Maar de pauselijke politiek werd
ook bier weer het meesterspel der machiavellisten
ondergraven door de politiek van anderen, met andere
belangen en andere pretendenten... de eindelooze begeerte naar macht, de eindelooze strijd om buit, de
eindelooze intrige. Steeds waar macht is verzamelen
zich de gieren — en het paste in het spel van den Legaat om bij den toekomstigen regent een studie- en
speelgenoot te weten, die geheel van hem, den kardinaal, afhankelijk, geheel door hem gemaakt was; een
gewillig creatuur der dankbaarheid; te gering van afkomst am door machtige familieverbindingen gevaarlijk,
—
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en toch schrander en hoof dsch genoeg om bruikbaar
te zijn voor het doel: een jongensvriendschap tot politiek
instrument van de macht te maken. Voor dit doel werd
Giorgio, van alles wat tot zijn nieuwen stand behoorde,
als een jong edelman rijk en kostelijk voorzien, in den
herfst van 1524 naar Florence gezonden; de glanzende
carriêre aan het hof der Medici's tegemoet.
Het avontuur zet in! En voor een pottenbakkerszoon welhaast het sprookjes-avontuur van Aladin en
de Wonderlamp. Als de slaaf van de lamp bracht hier
het toeval den arme het wonder... hoe zullen zijn kameraadjes in Arezzo den geluksvogel benijd hebben. die
been trok naar het paleis als speelgenoot van een Prins.
Echter, wie het sprookje binnengaat bemerkt alras
dat Naar tooverkracht altijd in de verte ligt; het
wonder naderen is het wonder verliezen. Ook voor
Giorgio was de werkelijkheid der paleizen anders
dan het in de verte gedroomd lag. Het weinige
dat hij ervan verhaalt —, of beter, hoe hij het
verzwijgt — in de Vite of in zijn brieven, laat vermoeden dat de burgerzoon geen of nauwelijks deel had
aan het hofleven der jonge edelen. Hoe kon het ook
anders; hij was geen hovelingen-zoon of edelknaap,
niets dan een kleine pion was hij, waarvoor geen der
grooten, geen der machtigen aandacht had. Ook de
Legaat schijnt, eenmaal in Florence, zich niet meer
bijster veel om .zijn beschermeling bekommerd te hebben... misschien omdat het dezen niet gelukte het voile
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vertrouwen en de vriendschap van Ippolito of van diens
neef Alessandro de Medici te verwerven, en daarin
dus niet bereikte wat van hem verwacht werd?
Zoo krijgt het bestaan van den jongen Vasari in het
hofleven te Florence iets dat vervloeid en zonder gestalte schijnt: wat was er de zin van het avontuur, wat
zijn doel, wat zijn beteekenis? Het beeld hiervan houdt
geen contour en krijgt geen omtrek, nergens vindt men
houvast. Als beschermeling en creatuur van den Legaat
Passerini, en dus bestemd om eenmaal bij dezen dienst
te komen, laat men hem ddarvoor blijkbaar los, echter
zonder hem naar Arezzo terug te zenden. Bestemd als
speelgenoot voor den jongen Ippolito en Alessandro,
in dienst der Medici's, woont hij echter niet in het paleis
maar bij een hofman van den kardinaal wel echter
moet hij twee uur Lang, iederen dag ( ter aansporing,
tot gangmaker voor de beide jonge prinsen?) de lessen,
die zij krijgen, bijwonen en meeleeren...
En zie, van dien kant brengt het avontuur der
wonderlamp hem een rijk geschenk: het onderricht van
een der groote humanisten, Pierro Valeriano. Geleerd
auteur in vele wetenschappen, in die der klassieke literatuur, der Christelijke theologen en scholastici, was hij,
anders dan de epigoon Pollastra, een werkelijk scheppend denker, een werkelijk creatieve geest; de ontmoeting met hem moet dan ook voor een natuur als
Vasari een gelukkige ontmoeting geweest zijn. Wat
Pollastra aangevangen had, werd nu voltooid; de eigen-
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lijke aanleg van Vasari nu voorgoed in zijn richting
bepaald. Want de lektuur der klassieken, de verklaring
en uitlegging daarvan door zulk een boeiend en geestdriftig onderzoeker als Valeriano, brachten zOtiveel
historische en archaeologische vondsten, zOOveel mythologische dramatiek naar voren, dat zij voor den lateren
schilder een niet meer uit to putten reservoir van picturale onderwerpen, van beeldrijke gedachten en allegorieen-combinaties vormden. En hoe vol en van natuur
gericht Vasari reeds in zijn jeugd deze vorming aanvaardde, blijkt wel uit het getuigenis van Valeriano,
later als herinnering in zijn werk over de allegorische
beteekenis en uitlegging der hierogliefen gegeven —
als van een leerling, die voor dit deel der humanistische
wetenschap: de hieroglyfen-allegorie, verwonderlijk
veel begrip en begaafdheid bezat. Hetgeen begrijpelijk
is; immers dat, wat voor de Renaissance en bovenal
voor Vasari de zin der schilderkunst was: het verhaal
der zinnebeelden; de mythologie mentor van het picturale; het schilderij een biographie in beelden, kortom
dat wat men zou kunnen noemen: geschilderde literatuur, vond bier den rechten wind voor haar vaart naar
picturaal Dorado, de goede lading voor haar vloot van
verlangen. En al lag dit alles den jongen Giorgio nog
ver, dat hier zijn natuur haar toekomst herkende, bewijst zijn gretige aandacht er voor.
Waarom echter verzweeg Vasari in de Vite welhaast
geheel en al die humanisten-vorming, waar zij toch
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kennelijk van zooveel invloed is gebleven op zijn schilderschap? Waarom wordt door hem, op wat in zijn
jeugd naar de schilderkunst wees (in waarheid maar
heel weinig) juist alle aandacht gericht; en waarom
wordt wat een zooveel grooter plaats innam en voor
zijn ontwikkeling zooveel belangrijker was, met een
paar gladde woorden afgedaan? Waarom noemde hij
Michel Angelo, die het waarschijnlijk heelemaal niet:
Andrea del Sarto, die het nauwelijks geweest is, met
nadruk zijn leermeesters in Florence; Pierio Valeriano's
naam echter slechts even, om dan over de jaren van
diens humanistisch onderricht met Ippolito en Alessandro de Medici been te glijden? Wat raakte dit in
hem aan om zoo en zwijgend verloochend te moeten
worden?
Voor een deel waarschijnlijk wat men noemen kan:
zijn klasse-gevoel als kunstenaar. Dit half bewuste,
donkere, moeilijk te omschrijven, naar een eigen wet
gevormde gevoel, dat immer verborgen en toch alles
doordringend, elk kunstenaar regeert en moet regeeren!
Immers het kunstenaarschap is een van wezen zeer
eenzijdig stroomende beroering, die alle vreemde in vloeden noodzakelijk door half bewuste, half onbewuste

ontkenning neutraliseeren moet om haar naar een doel
gerichte spannings- en ontladings-begeerte zuiver, om
haar instrument der vervoering strak en gaaf gestemd
te houden; zoo strak en zuiver dat het een heldere,
hooge vibratie r maar ook die alleen en souverein
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door klinken laat. Wat daarbuiten roept heeft geen
waarde, erger, mag geen waarde hebben. En dit verbod,
opgestegen uit voor het verstand reeds lang onbereikbare diepten, beheerscht dan vaak z66 wonderlijk
extreem de herinneringen, dat deze hun eigen gestalte
verloren zijn en afbeeldingen werden van het klassegevoel der scheppings-drift. Z66, althans voor een deel.
werden ook de jeugd-herinneringen van Vasari tot afbeeldingen, niet van hun breede werkelijkheid, maar
van zijn eigen vernauwd schilderschap. Voor een deel:
daarnaast is in hem stellig een veel bewuster inzicht,
een berekening, werkzaam geweest.
Want Vasari, juist door die humanisten-vorming,
die vergissing-in-wetenschap, is voor een schilder der
Renaissance heel laat — en voor een geheim gevoel in
hem misschien wel te laat begonnen aan zijn eigenlijk schildersberoep. Op zijn zestiende jaar had hij, naar
zijn eigen bekentenis, nog geen verf aangeraakt, nog
niets van het eigenlijke yak ervaren. Jongeren dan hij.
waren hem ver vooruit, jaren vooruit; en wanneer hij
eindelijk besluit zich geheel en al de schilderkunst tot
beroep te kiezen, geschiedt dit, zooals blijken zal, niet
uit een onweerhoudbare scheppings-begeerte, een diepe
en dwingende drift, maar uit een veel kouder gevoel,
om een zakelijker doel: carriêre te maken in de wereld.
En dat doel heeft Vasari, bij alle liefde voor de kunst
en bij alle geestdrift voor de schoonheid, nooit uit het
oog verloren; geheel zijn wezen van hoveling en vorsten-
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dienaar bleef afgestemd op het sociale welslagen en
dus, dicht daaraan verbonden, op de erkenning van
zijn schildersbekwaamheid en vakmanschap. Dit maakte
het in hem noodzakelijk voor alles vakbewust, voor
alles schilder te zijn, voor alles zijn ware vorming in
een schildersvorming, zijn ware leermeester in het
schilderschap te plaatsen: wat zijn welstand was werd
zijn waarheid! Hier grepen twee van wezen elkaar ontvluchtende gevoelens: het donkere onbewuste en het
helle berekenende ineen, en werden tot een verborgen
verloochening van wat als jeugd een toekomst was,
maar als verleden niet erkend mocht worden.

II
Vond de jonge Giorgio in het paleis der Medici, in
het leven aan het Florentijnsche regentenhof maar
weinig van het sprookjes-avontuur waarnaar hij eenmaal, met droomen gewapend, uitgetrokken was, bleef
de poort van het wonder gesloten, een andere poort, een
doorgang naar reeeler avontuurlijkheid ging wel open:
het kunstzinnige leven van wat toenmaals het brandpunt eener groote cultuur was: van het Florence der
Renaissance.
Meer dan Rome was voor die cultuur Florence
('Carel van Mander noemde Naar een moeder der
kunstenaars), de stad van de schoonheid, de stad der

DE ONTDEKKING VAN VASARI

55

schilders. Rafael verbleef er zijn jeugd. Michel Angelo
woonde er, Chirlandajo, Botticelli, Leonardo da Vinci,
Andrea del Sarto waren er groot geworden, en de roem
der Florentijnsche School was reeds in Vasari's jeugd
een wereld-roem; de kunstenaars van het Noorden
trokken er been en haar schoonheid bleef als een heimwee achter in hun kunst en in hun leven. En ook voor
de schilders van het Zuiden, ware vagebonden van het
creatieve, die van stad tot stad, van opdracht naar opdracht trokken, nergens een rechte woonplaats en overal
een taak vonden; scheen altijd weer Florence het picturale rendezvous, het geestelijke en ware tehuis voor
wat groot was in de kunst van Italie.
Dat moet een vaart, een volheid aan het leven gegeven hebben, betooverend voor alien, die jong waren
en gretig van verlangen naar een toekomst in de kunst
en een taak in de schoonheid. Het moet ook den jongen
Giorgio betooverd hebben: van Arezzo naar Florence
was voor hem de overgang van provincie naar wereldstad. En eenmaal daar, en los van het kleine leven,
vrij van wat vroeger gedacht en verwacht werd, eenmaal in de picturale wereldstad op vaart gekomen, wat
was er voor een jong menschenhart gemakkelijker dan
mee te willen doen en mee te willen leven in verlangen?
Verlangen naar wat nog geen naam en geen omtrek
had, dat elken dag zich anders tooide met een gelukvan-morgen, maar dat ook elken dag zichzelf een
schrede nader kwam. Spelend nog, meer uit nieuws-
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gierigheid dan uit overtuiging... maar toch, door deze
Florentijnsche jeugdjaren werd in den jongen pottenbakkers-zoon als het ware zijn bestemming verlegd, in
het kind de toekomst van den man geboren. Hij heeft
er alle kansen voor: zijn beschermer: kardinaal Passerini, heeft hem uit het oog verloren; overgelaten aan
zijn lot blijft hij, buiten de lesuren met Ippolito en
Alessandro, buiten zijn hofdienst, vrij om te doen wat
hij wil. En in deze stad der schilderkunst was het niet
moeilijk met jonge schilders-leerlingen in aanraking en,
door hen meegenomen, in de ateliers der meesters te
komen, toe te zien en toe te hooren, en soms mee te
helpen en mee te teekenen. Niet om schilder te warden,
niet om doelbewust het vak te leeren; zakiver was het
toen nog niet; dat zou eerst later gebeuren. Vooreerst
is het niet anders dan de nieuwsgierigheid van een
jongen, die tijd te over heeft om te leven naar zijn lust
en die lust, uit verlangen naar hij weet niet wat, zoekt
in het spel der teekenkunst.
Maar dit spel dan ook weldra met al den ernst der
jeugd en al de overgave van een Jong hart gespeeld;
het lag al vroeg in Vasari's natuur de dingen gretig en
met ambitie te doen. Met zijn kameraden, schilders- en
goudsmids-leerlingen, alien geestdriftig en onvermoeid,
zwerft hij er op uit om de werken van groote meesters
(en dat waren er in een stad als Florence heel wat)
te teekenen en te copieeren. Een groep jonge menschen,
die elkaar helpen en van elkaar leeren, die spelen en

De heilige Drieeenheid
(Vaticaan, Stefanuskapel)

Plafondschildering van Vasari: Overwinning der religie
op de valsche godsdiensten
(Vaticaan, Petrus Martyruskapel)
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twisten en toch altijd weer elkander zoeken zulk een
lichte, lachende samenkomst van jonkheid en onbezonnen levensmoed, zooals het immer in de kunst geweest is, in alle tijden en in alle jeugd en wel immer
weer zal wezen. Want in zijn jeugd kan een kunstenaar
niet eenzaam zijn; die zich zelf nog niet heeft gevonden
zoekt makkers en wil samen zijn in verwachting en
droomen met die als hij verwachten en droomen: eerst
wie bereikt heeft wordt eenzaam!
Natuurlijk, het blijft voor Giorgio een spel; zijn toekomst, meent hij, is het niet. En wanneer hij later met
zooveel nadruk Michel Angelo en Andrea del Sarto
als zijn leermeesters in deze jaren noemt, dan is dat
latere onderzoekingen maakten het maar al to waarschijnlijk — heel anders geweest dan Vasari gelooven
laat. Van Michel Angelo is hij stellig geen leerling
geweest: zou deze grootmeester, die ouder geworden,
in zijn eenzame grootheid ( „eenzaam als de beul" zooals Rafael de koude rondom dezen tragischen schepper
zoo beklemmend karakteriseerde) nog maar weinigen
tot zich toeliet, een vijftienjarigen jongen, die nauwelijks teekenen kon, aanvaard hebben? Mogelijk heeft
Vasari, door zijn dienst aan het hof door een der
hovelingen misschien een keertje meegenomen, Michel
Angelo in zijn werkplaats bezocht, hem toen een paar
teekeningen getoond en eenige verbetering daaraan
meegekregen met een paar vriendelijke woorden of een
raad... veel meer is het wel niet geweest. Dat hij later
Schilderkunstige Avonturen 5
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uit dit weinige, als een rechte avonturier en veroveraar,
den grooten man tot zijn leermeester maakt, past in het
vernauwde beeld zijner herinneringen: het gaf zijn geest
de kleur, die hij begeerde, zijn verloochening de vorm
die haar stabiliseerde, en dit alles nog eens verdiept
door de groote vereering, die hij voor den meester had,
maar diens leerling, in een werkelijke leerlingenverhouding, is hij nooit geweest.
En ook nauwelijks van Andrea del Sarto. Wel heeft
hij op diens atelier gewerkt, maar hoe en in welke
verhouding? Als een werkelijke leerling, werkelijk
aangenomen en werkelijk onderricht? Dit is niet waarschijnlijk; eer lijkt het maar een avonturieren langs de
kantjes van het atelier-vermaak, een tijdelijke en weinig
diepgaande verhouding te zijn geweest. Hij was immers
nog lang niet ver genoeg om zulk een meester te verdienen, nog lang niet bewust genoeg om te weten
waarheen hij wilde. Eerst in het derde jaar van zijn
verblijf te Florence begint het doel zich te vormen en
wel onder invloed en leiding van den talentvollen Baccio
Bandinelli, in wien de jongeren toenmaals den opvolger
van Michel Angelo zagen; de nieuwe verschijning van
een groote toekomst.
Er zijn in de kunst figuren die, tragisch voor hun
menschenbestaan en noodlottig voor hun kunstenaarschap, niet loskomen van een betoovering. Deze verlammende betoovering: het genie van een ander! Altijd
weer vindt men ze in de sterrenbaan der grooten, de
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bijna-grooten, die bij alle begaafdheid en drift toch
zichzelf niet kunnen worden; planeet-verschijningen,
die nooit vrij werden van de aantrekkingskracht der
giganten. Te sterk om willoos epigoon, niet sterk genoeg om huns gelijke te zijn, schijnen zij in de bewondering voor hun voorbeeld zich te verteren, bijna
in haat te verteren. Hun eerzucht vindt den weg niet,
hun talent den moed niet om zich een eigen waarheid
te verwezenlijken; altijd weer is het de waarheid van
den ander, die zij verwezenlijken moeten... en daarom
altijd weer den ander, dien zij overtreffen willen; den
ander, den ander!
Wellicht is Baccio Bandinelli in wezen zulk een
betooverde geweest; en zijn betoovering het genie van
Michel Angelo! Diens nabijheid, diens bijna verpletterende nabijheid, werd hem noodlottig. Een groot
schilderschap, een groot talent — en toch, ergens niet
groot genoeg, ergens een hiaat zoekt ook hij zijn
meester te overtreffen, moet hij zijn meester overtreffen
door letterlijk en figuurlijk de musculatuur van diens
verschijningen te verdubbelen. Niet levend vanuit zijn
eigen scheppende begaafdheid, maar verblind door den
ander, den ander, zoekt hij diens geheim, het onvatbare
geniale, met de eigenzinnigheid der verblinden toch

te vatten, na te jagen in een reeks teekenkunstige formules, in de schema's eener analytische methode, die
breed en met talent uitgewerkt, hem den roep van
een nieuwlichter gaven; een alchimist, die in de

60

SCHILDERKUNSTIGE AVONTUREN

kunst den Steen der Wijzen gevonden zou hebben.
Dat had, voor de schilders-jeugd van Florence en
ook voor Vasari, een groote aantrekkingskracht. Immers
door die methode kon men bij Bandinelli leeren wat
bij Michel Angelo (aller voorbeeld en aller geheime
wenschdroom) niet to leeren en onbereikbaar was: de
stij1 en de allure van diens meesterschap... zoo scheen
het en zoo geloofden zij het met den gemakkelijken
moed der jeugd. En wanneer Vasari later zegt dat hij,
door zijn vriendschap met twee medeleerlingen, en
vooral door het samenwerken met zijn boezemvriend
Francesco Salviati, bij Bandinelli in an maand meer
leerde dan anders in twee jaar, is dat Been overdrijving
maar letterlijke waarheid: die twee jaren waren hem
immers spelend voorbij gegaan! Eerst door Bandinelli
leerde hij iets van den ernst, iets van de waarheid der
schilderkunst als taak en roeping verstaan; onder diens
begaafde leiding
de eerste en de eenige die hij eigenlijk gehad heeft
zijn eigen doel kennen. En dat
moet wel, in zijn herinnering, als een triomf bewaard
gebleven zijn.
Met dat doel krijgt Vasari, in het zicht van zijn toekomst, gestalte. En met die gestalte ,ziet men ook van
den aanvang of den weg, dien hij gaan zal. Niet die
van een droomer, bezeten door genade en gedreven
door geloof, maar den weg van een, die om aanzien
en welstand slagen wil in de wereld; dus van een, die
de kunst niet kiest als doel maar als middel! In de Vite,
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in zijn auto-biographie, in zijn brieven komt het telkens
onverbloemd naar voren: de kunst is er voor Vasari,
niet Vasari voor de kunst!
Nu was de schilderkunst van zijn tijd, in het katholieke Italie, een kunst van opdrachten; men schilderde
op bestelling, een andere mogelijkheid, een andere
vorm was er niet of nauwelijks. Fresko's in de kerken
en kloosters, paneelen voor de altaren, triomfbogen en
praalwagens voor de feesten, allegorische tableaux
voor de paleizen en portretten voor de vorsten alle
van bedoeling en onderwerp door den opdrachtgever
vooruit bepaalde en vaak contractueel beschreven en
bezegelde werken. Marin was de kunst volstrekt niet
vrij, was de inspiratie precies zoo streng gebonden als
in de monumentale kunst der Middeleeuwen, &akin
konden kunstenaars niet eenzaam zijn. Zij waren om
zoo to zeggen aannemers der schoonheid en dus uit
den aard van hun beroep veel meer op de menschen
en de wereld ingesteld dan later voor een kunstenaar
nog mogelijk was; later, toen de eenzaamheid van
het individualisme, toen de verlorenheid in droomen,
los van menschen en wereld, als de eenig ware
grootheid van kunst en schoonheid overbleef en tot hun
eenig doel werd.
En toch, iets is in den kunstenaar eeuwig en van alle
tijden: de genade! Ook de Renaissance kende ze: de
droomers der genade, de ontvoerden van het creatieve.
Bij alle gebondenheid aan opdracht en bestelling waren
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zij toch niet „van de wereld". Hun was de genade me6r
dan de carriêre, de roeping mêêr dan de mensch
maar zoo was het in Vasari niet. Hij is naar hart en
lust „van de wereld", daarin is hij geheel en al de
Renaissance-mensch, die leven wil in de volheid der
aarde, in den luister der verschijningen; gekeerd naar
wat rijk, gehoorzaam aan wat machtig is. Hij is de man
der connecties, de hoveling, de vorstendienaar, en eerst
dan kunstenaar. Hij leeft in het hart van zijn tijd, is
er de spiegel en de gespiegelde van, en juist daarom,
in het brandpunt der ontdekking, de vlam waaruit de
Vite ontstond.
Al lag dit alles voor den jongen Giorgio nog ver,
toch, na zijn leertijd bij Bandinelli, gaat zijn weg staag
die van zijn aard. En wanneer hij weleens aarzelt is dit
niet uit schroom voor de grootheid van zijn taak, maar
uit de overweging of zijn weg wel de beste en de vlugste
is naar het doel: voordeel en eer! En wanneer hem weleens den moed ontzinkt, is dit niet de Jacobs-worsteling
om genade ( die zoo vaak de tragiek en vertwijfeling
der groot-ontvoerden is geweest) maar de vrees voor
mislukking in zijn carriêre. Telkens weer klinkt het
pianissimo door de Vite, zooals bier forto in zijn autobiographie: „...Mij spoorde naast de begeerte naar
roem, hevig het besef aan dat zoovelen beroemd en
tot rang en eer gekomen waren. Dan zeide ik tot mijzelf: waarom staat het niet in mijn macht om met vlijt
en ijver mij de grootheid en de positie to verwerven,
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die anderen wel verworven hebben? Oak die zijn toch
maar, evenals ik, van vleesch en bloed geweest?"...
Dit is niet de geloofsbelijdenis van een idealist, een
ontvoerde genade; dit is de dagorder van een levensveroveraar! Hij zoekt de roem, niet de genade, hij zoekt
de eer-van-buiten, niet de grootheid-van-binnen. En
het is bier niet slechts een jeugdverlangen (want alle
jeugd begeert het blinkende van roem en carriêre; dat
het anders is en anders moet, komt eerst later met de
resignatie der eenzaamheid), niet slechts de verblinding
der jonkheid, neen, wanneer de bijna zestig-jarige
Vasari zijn laatste Vite-deel schrijft, is hem vorstengunst en wereldsch aanzien nog altijd het kompas
waarop zijn schip vaart. Dat is de koers, die hij als
kunstenaar gaat, van aanvang tot einde, vanaf zijn leertijd bij Bandinelli tot aan zijn dood.
Die leertijd echter wordt plotseling onderbroken.
Met geweld onderbroken door wat zoo vaak het
bloeiende, het stralende der Renaissance brak en de
tragische keerzijde van haar weelden was: oorlog en
pestilentie! Want al lijkt het, in het vergezicht der
historie, of die weelden enkel en ongeschonden de
weerspiegeling zijn geweest van bloei en lust, van het
open, lachende leven in Toscane; hier bleef alléen de
schoonheid behouden en met die schoonheid de waan
van het lachende geluk -- de werkelijkheid was anders.
En al is die werkelijkheid vergaan met den tijd, die
haar droeg, al werden haar schaduwen snel weer dat
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waaruit zij opgekomen waren: duistere diepte en onzichtbaarheid, toch zijn er steeds geweest, steeds donker
stroomend door de gewelven der Renaissance tot in
het hart van haar cultuur: de diepe, nog Middeleeuwsche levensangst, de zwarte vertwijfeling om dood en
verdoemenis, om hellevuur en ondergang. En soms, in
jaren van oorlog en nood, laaiden zij op als een bezetenheid der ziel, en dan veranderde het geheele
levensbeeld van den tijd ook Savonarola, ook de
Inquisitie, ook de Heksenkamer ( dit gruwelijk meesterwerk der humanistische para-psychologie) zijn Renaissance, zijn een heel echt, heel diep en doordringend
deel daarvan.
Maar het schijnt wel, althans vanuit onze verte der
aanschouwing, waarin zich immers steeds iets van een
heimwee naar verloren Paradijzen mengt, of het wezen
van den Renaissance-mensch toch ergens een instinct
naar geluk bezat, dat altijd weer naar het licht keerde
— en zeker was Vasari zulk een natuur, die cultureel
steeds de zon zocht, de glimlach der dingen en de
hoffelijkheid van het leven. En deze levenshouding bepaalt den moreelen omtrek van het tijdsbeeld in de
Vite; ook tegenover zijn tijd bleef Vasari een hoveling
en vermeed wat daarin pijnlijk en donker was. Voor
een deel misschien uit politieke overwegingen er
vonden in het statenleven der Renaissance zOOveel
wisselingen en nieuwe combinaties plaats, de politieke
vriendschappen en waardeeringen veranderden zoo
r
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voortdurend, dat een oordeel hierover een hoveling
wel niet raadzaam moest zijn — voor een ander deel
omdat het zijn taak niet was daarover te schrijven. Hij
kon zeggen met Carel van Mander: „...Indien ik mij
dit vermat, dan zou ik ook verdienen dat Apollo mij
aan de ooren trok en mij te hooren gaf: 't Is uw werk
niet en past u niet over helden, oorlog en donderende
wreedheid van het buskruit te schrijven, maar wel zijt
gij aangewezen om over schilderen en schilderijen te
schrijven..."
Echter, en dit gaat dieper, ook in zijn eigen levensbeschrijving wordt alles wat bitter geweest moet zijn,
met een vluchtige buiging tegen het noodlot onweken.
Zooals de tragische gebeurtenissen, waarvoor zijn leertijd bij Bandinelli werd afgebroken, ook daarvan vindt
men geen persoonlijk doorleefd relaas en nog minder
een oordeel; hoewel hij er zijn vader en zijn beschermer
door verloor, vermeldt hij ze nauwelijks.
En toch was het een tijd van groote beroeringen, die
lang en diep het leven verstoorden en groote veranderingen brachten in Italie (uiteindelijk de ineenstorting
van het nationale staten-systeem en het verlies van hun
politieke zelfstandigheid). Een tijd van oorlog en revolutie, waardoor oude vormen vernietigd en nieuwe
geboren werden; zulk een vorm van geweld, die telkens
door de historie dreunt, schijnbaar zinneloos in zijn
verstoring en blind in zijn vernietiging, en toch ergens
van een dieperen zin vervuld, ergens, in een hoogere
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fataliteit, noodwendig en niet to ontkomen. Steeds
anders en toch steeds gelijk; steeds andere spelers en
toch steeds hetzelfde spel, waarbij landen en staten
als met een warp van dobbelsteenen gewonnen en verloren, steden en gewesten verwoest en uitgeplunderd
worden en volkeren ten ondergaan. Het groote spel
van buit en macht, met de leugen tot inzet en de dood
tot bankhouder.
Twee groote spelers, twee elkaar in macht gelijken
en daarom in een wereld, in een tijd elkaar onduldbaar,
wierpen hier om tronen en kronen: Frans I, koning van
Frankrijk en Karel V, koning van Spanje en keizer van
Duitschland; terwijl achter hen een derde hand om
denzelf den inzet den dobbelbeker schudt; een derde
speler, anders van aard maar gelijk van begeeren: de
paus! Of hij Leo X, Adrianus VI of Clemens VII heet
wat doet de naam er toe; hij is steeds een en nooit
anders dan een van wil en geest, door de wapenen der
wereld: geld en soldaten, door de wapenen van het
geloof: ban en kruis, door de wapenen der intrige:
dolk en gif. Onpersoonlijk en toch immer een gestalte,
is het een speler die ook immer onpersoonlijk van evenwicht tusschen de beide rivalen blijft; schijnbaar voor
den koning, schijnbaar voor den keizer, maar in waarheid altijd slechts voor een: de eigen macht! En tusschen
deze drie spelers ligt Florence als een deel van den buit!
Wat paus en koning en keizer in de wereld speelden
om tronen en kronen, speelden in Florence de partijen
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om het bestuur van de stad, want het spel van macht
en buit blijft zich overal gelijk, met welke namen en
gestalten, met welke leugen en banieren zijn verschijningen zich ook tooien. Drie partijen: die der Medici's,
der adel en der burgerij... en ook hier is het een voortdurende wisseling van krachten en belangen langs list
en geweld, dolk en gif; ook hier zoekt de een den ander
om den derde to vernietigen en zoekt in waarheid enkel
en alleen zichzelf; ook hier rinkelen de dobbelsteenen
en wacht de dood op winst.
In Giorgio's leertijd was de partij der Midici's oppermachtig in Florence. Voor Clemens VII, zelfs een
Florentijner en een Medici, bleef de glans en grootheid
van zijn huis onverbrekelijk aan deze stad verbonden;
hij beschouwde haar als een erfelijk bezit van zijn geslacht, en had zijn nog minderjarigen neef Ippolito als
regent doen verkiezen, ondanks haat en tegenstand
van adels-partij en burgerij, die echter wel moesten
bukken en zwijgen tegen de macht van den paus
konden zij niet op! Doch toen Clemens in den strijd
tusschen koning en keizer zijn inzet op den verkeerden
worp, op den verliezenden koning, geplaatst had, toen
de troepen van den afvalligen connètable de Bourbon
Rome veroverden en de paus in den Engelenburg tot
een gevangene geworden was, werd dit de kans der
machteloozen en een opstand brak los, die in den aanyang onderdrukt, ten leste zegevierde en de partij der
Medici's verjoeg.
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Bij het uitbreken van den eersten en kort daarna
weer onderdrukten opstand, vertrok kardinaal Passerini
eind April 1527 met zijn beide pupillen, Ippolito en
Alessandro de Medici, uit Florence naar Castello; en
voor eenige dagen werd nu de wraak het recht der overwinnaars: wie niet gevlucht was moest boeten. De jonge
Giorgio echter schijnt door beide partijen vergeten te
zijn; hij behoorde ook nauwelijks tot de partij van den
kardinaal en was maar een heel kleine pion in het groote
spel om macht en buit geweest. Waarschijnlijk, daar
de hofman van den kardinaal, Vasari's gastheer, wel
eveneens gevlucht zal zijn vond hij onderdak in het
huis van zijn boezemvriend Francesco Salviati, met wien
hij in dezen rumoerigen tijd nauw tezamen bleef. Want
ook nadat de kardinaal in Florence teruggekeerd was,
bekommerde men zich niet meer om hem; daarvoor
waren de tijden te ernstig en werd het groote spel te

gevaarlijk.
Voor Giorgio en Francesco was de opstand een opwindende geschiedenis waaraan zij op hun wijze gretig
deelnamen. Werd er niet meer gewerkt, het avontuur
der kunst krijgt nu een andere gestalte: zij redden een
meesterwerk! Want bij de vertwijfelde verdediging van
het Signoria-paleis, door de Florentijnsche jongelingschap tegen de troepen der Liga, werd de David van
Michel Angelo, die bij den ingang van dit paleis stond,
door een uit het venster geworpen bank — het meubilair
als oorlogstank getrof fen, zoodat de linkerarm af-
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brak en in stukken viel. Drie dagen Lang bleven de
marmerbrokken van het meesterwerk op het plein liggen,
totdat (volgens Vasari op zijn initiatief ) de beide vrienden, zonder zich om de soldaten en het gevaar to bekommeren, den arm bijeenzochten en in het huis van
Salviati's vader redden. Later, na den opstand, werden
de stukken aaneengezet en de arm opnieuw aan het
beeld bevestigd — hoe betrekkelijk is de onsterfelijkheld der meesterwerken: hun materie is hun bedreiging;
een jongens-avontuur hun redding!
Oorlog en revolutie echter hadden een duistere metBezel: de pest! En al mocht Luther bidden: „Lieber
Gott, behiite uns vor Krieg, der das Land and alle
Stande wiist machet. Gib uns Lieber eine sterke Pestilenz
dafiir..." zoo liet het noodlot hier geen keus meer tusschen de twee plagen; de een volgde de ander, en
toen kardinaal Passerini midden Mei Florence met zijn
aanhang voorgoed verliet, en de partij der opstandelingen eindelijk zegevierde, werd hun triomf een triomf
van den dood; de pest brak uit en beheerschte maandenlang de ongelukkige stad.
Het beeld daarvan is nu geheel veranderd; Florence
is niet meer het lachende hart van Toscane maar een
grauwe stad der ontzetting, met verlaten paleizen en
door den dood geteekende huizen. Het andere, het
donkere, de ziel der Middeleeuwen is weergekeerd in
de flagellanten-extase der boet-processies, die door de
straten trekken, in de vertwijfelde vroomheid die dag
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en nacht de kerken vult, in de wilde verrukking der
orgieen en hun door den dood gejaagde lusten, nu het
geloof tot bronst en de bronst tot geloof geworden is.
Want in de verschrikking kent de waarheid zichzelf
niet meer, in de vertwijfeling de ziel haar grenzen niet
meer; tusschen bidden en hoereeren valt het teeken en
wat overblijft is een zwart cadaver. Alles is losgeraakt
en alles verdoemenis in zijn einde... wie nog kan en
nog kracht heeft, vlucht. Maar ook dat is weldra een
anderen vorm van sterven geworden, want op de wegen
waken de boeren en knuppelen uit angst voor besmetting meedoogenloos alles neer wat uit de peststad komt.
Vasari echter is tijdig ontkomen. Zoodra in Arezzo
het gerucht was doorgedrongen van de gebeurtenissen
in Florence en van het uitbreken der pest, heeft Antonio
zijn zoon teruggehaald in het ouderlijk huis. Maar ook
daar blijft Giorgio niet lang; alsof de verschrikking

hem achterhalen wil, wordt kort na zijn aankomst in
Arezzo een pestgeval ontdekt en weer een en weer een.
Ook hier sloeg Gods vloek neer en weer moet Giorgio
voort; zijn verwanten brengen hem bij boeren op het
land. En terwijl in de steden de hel woedt, in Arezzo
zijn vader aan de pest sterft, blijft Vasari onder de
boeren, afgesloten van de wereld en verscholen voor
den dood.
De angsten der jeugd hebben een andere natuur, een
andere mentale motiveering dan die van den ouderdom.
Ook de angst voor den dood: misschien ondergaat men
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nimmermeer zoo hevig en doordringend de bijna metaphysische vrees voor het niet-weer-zijn als in de prille
kinderjaren, wanneer met de defloratie van het sprookjes-onbewuste het kind zich voor de eerste maal den
omtrek zijner sterfelijkheid êên diepe seconde doordringen voelt. Maar in een jongen van zestien jaar
(Vasari's leeftijd in deze periode) heeft de vrees reeds
lang die defloratie-angst verloren; hij is op een keerpunt gekomen, het avontuurlijke is in hem ontwaakt
en geeft aan zijn ontroeringen een zekere ideeele roekeloosheid, van de metaphysische angst voor het groote
Niet is hij los. En zoo zal ook in den jongen Giorgio op
zijn vlucht voor de besmetting het avontuur dezer vlucht
sterker geweest zijn van jongensromantiek dan van
angst voor de pest. En eenmaal bij de boeren, in de
stilte en de afzondering van het land, waar de pestilentie meer een boos gerucht dan een zichtbare verschrikking was, is de tragiek van den tijd voor hem een
tragiek der verte gebleven; hij heeft ze niet doorleefd
of nauwelijks.
In deze afzondering, gedurende den zomer en den
winter van 1527, waagt Vasari, die tot nu toe slechts
teekeningen van anderen gecopieerd heeft (daaruit had
zijn eigenlijke opleiding bestaan, ook op het atelier bij
Bandinelli was het niet meer geweest) zich in de kunst
een flinken stap verder en begint met fresco-schilderen;
een paar heiligen-figuren voor de boeren in zijn omgeving, op de muren hunner woningen. Jong werk en
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zonder waarde, want hij is nog maar heel in het begin
en heeft nog maar weinig geleerd; het schilderen, het
hanteeren der verf echter brengt hem toch een stuk
verder; probeeren en doen, bemerkt hij, is de leermeester
der ervaring. En dit zal voortaan zijn groote leermeester
zijn en de eenige blijven.
Want Vasari is in de kunst een leerling geweest, die
overal en bij iedereen wat opstak, maar toch van geen
ander zijn ware opleiding ontving dan van den eigen
wil naar welslagen. Een auto-didact met al de eerzucht
daarvan, een veelzijdig en snel veroverend talent maar
picturaal toch niet waarachtig creatief. Zonder de Vite
zou er van hem — de weerschijn van een bloeitijd en
daarmee uitgedoofd niets meer dan een vergeten
lexicon-figuur, een naam en een datum overgebleven
zijn. En uit dit auto-didactische van zijn schilderschap
laat zich ook misschien veel van zijn verschijning verklaren: zijn onvermoeide veelzijdigheid, zijn waakzaamheid — de autodidact is in de kunst, als de selfmade
man in het leven, nooit vrij van een geheime vordering
om zich altijd weer opnieuw als zichzelf to bewijzen
tegenover de wereld en zijn welslagen daarin.
Echter, een ding laat zich niet daaruit verklaren: de
ontdekking, de werking, de vlam in de Vite... misschien
omdat het wonder geen verklaring heeft? En het Vasariwonder is dat alles wat in anderen van zijn aard en
aanleg een avontuur zonder beeldenden zin zou zijn
gebleven, hier door een dynamische samenkomst van
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toeval, tijd en ontvlamde avontuurlijkheid, een schepping werd, grooter dan zijn schepper, een stof uit een
verscheidenheid van ieder voor zich allerminst ontplofbare stof fen samengesteld, waarvan het geheim der
menging de explosieve kracht, de dynamische bezieling
vormt. Niet in zijn schilderschap, dadr was dit nimmer
zoo, (là& bleef het vlijt, wilskracht en talent en explodeerde niet in het geniale met een radius-werking
over eeuwen.
Vlijt en wilskracht maken ook dat hij, eenmaal in
Arezzo teruggekeerd, wonderlijk snel van beginneling
tot een schilder van opdrachten wordt. Weinig meer
dan een jaar geleden wist hij nog niets van zijn toekomstig schilderschap; nu, nauwelijks begonnen — en
dat in een kunst, die zulk een groote beeldende kennis
en ervaring eischt aanvaardt hij reeds een opdracht:
een paneel met drie heiligen-figuren voor de Servietenkerk in Arezzo. Hij schildert de heilige Anna, Rochus
en Sebastiaan met veel ijver en moed... maar ijver en
moed zijn niet genoeg voor de schoonheid, die wil
anders veroverd worden. Dat ondervindt ook Giorgio;
de onmacht blijkt grooter dan de vlijt, het willen grooter
dan het kunnen. En hoe kon het ook anders? Van het
vak, het figuur-teekenen en de compositaire wetten wist
hij immers nauwelijks meer dan het begin.
Maar Giorgio is geen verscholen natuur, die zijn
Licht onder de korenmaat zet, geen om zichzelf beschroomde -- en dus, wanneer hij op voorspraak van
Schilderkunstige Avonturen 6

74

SCHILDERKUNSTIGE AVONTUREN

den beroemden schilder Rosso, die eenigen tijd in
Arezzo verbleef en wiens teekeningen hij vlijtig copieerde en bestudeerde, een tweede opdracht krijgt, thans
voor een altaarschildering, aanvaardt hij ook deze weer
met hetzelf de vertrouwen op vlijt en wilskracht en voltooit ze. Zijn welslagen is zijn moed, zijn eerzucht zijn
bereiken!
Zulk een natuur houdt zich niet achteraf, maar wil
de wereld in, en al spoedig vertrekt Vasari dus weer
naar Florence. Maar hij vertrekt niet meer zoo licht van
hart naar het wonder der paleizenstad als vijf jaar
geleden. De dingen zijn heel wat veranderd. Vertrok
hij toen onder de hoede van een machtigen beschermer,
was hij als de gunsteling der Medici toen de eer en
de luxe der familie, dit alles is voorbij, de toekomst
heel wat minder weelderig: als oudste zoon rust thans
op hem de taak zijn familie weer omhoog te brengen.
Want na den dood van den vader is het gezin verarmd
achtergebleven; oorlog en pestilentie hebben den handel
zoo verminderd, dat de opbrengsten der pottenbakkerij,
waar nu zijn oom Antonio de zaken bestiert, niet of
nauwelijks genoeg blijken om zijn moeder en de jongere
broers en zusters te onderhouden. Hij moet trachten,
hoe dan ook, snel te slagen; en dat niet om eer en
courtoisie, niet om het spel der weelde, maar om de
harde noodzaak van het geld, het moeilijke, het bittere
geld.
Doch hoe, in dezen benauwden tijd? In een door
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oorlog en epidemie geplunderd en verslagen land? En
dat voor een, die in welstand groot gebracht, niets van
het harde leven der armoede kent, die tot heden slechts
gespeeld heeft met zijn jeugd en niets bereikt heeft dan
dit: een late beginneling in het schilderen te zijn? Want
eenmaal in Florence, de stad van groote kunst en
groote meesters, maakt de armoe het maar al te duidelijk dat hetgeen in Arezzo — met een-oog tot koning
zoo gemakkelijk scheen, in de wereld der mededingers
lang niet zoo gemakkelijk is: als kunstenaar te slagen.
Hij is nog geen schilder, nog niet gevormd genoeg om
opdrachten te verwerven, nog niet groot genoeg om
opgemerkt te worden, nog lang niet! Eerst door veel
oefening, veel aandacht en veel leeren, lang, lang leeren,
is dit te bereiken. Geen vlugge, vlotte wandeling naar
rijkdom en macht, maar een moeilijke weg, door armoe
en knechtschap henen... en naar wat misschien Loch
nog onbereikbaar zal zijn?
De kunstenaar, door een bezieling grooter dan zijn
armoe, door een kracht sterker dan zijn onmacht gedreven, kent 66k de wanhoop om dit onbereikbare, de
vertwijfeling om de ontbering. Maar hij kent geen berekening daarin. Genade chicaneert niet met het noodlot; wie zij eenmaal gegrepen heeft moet haar volgen.
Of hij wil of niet, hij moet! Doch waar men de kansen
der carrikre wikt en weegt als de getallen in een kasboek, ligt het anders, dak kan men moeten wat men
wil, dadr is de armoe al heel gauw grooter dan de be—
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zieling en wordt het laatste al heel gauw verloochend
om het eerste te ontkomen.
Dit is ook de weg die een Vasari gaat. Wanneer
hem in Florence, nadat hij daar eenigen tijd bij den
schilder Rafael da Brescia gewerkt heeft, de ontbering
te dicht naar het schilderschap komt, zwaait hij om en
besluit, niet door genade gedreven maar door berekening gericht, bij een goudsmid in de leer te gaan. Want
de goudsmeden vormden een stand van aanzien, die
vlak naast de kunst maar dichter bij den rijkdom lag,
en voor hem dus een korter weg naar het doel: niet een
groot kunstenaar maar een man van welstand te worden.
Zoo scheen het! Maar ook hier is de werkelijkheid
niet zoo mooi als de begeerte haar tooide, niet de
wonderlamp der wenschen, doch een langzaam en
moeitevol veroveren... en na eenigen tijd zwaait hij
weer om, terug naar de schilderkunst: als het dan toch
moeilijk moet zijn is en blijft hem schilderen het naast
aan het hart. En omdat jeugd altijd slechts de verte
gelooft, zoekt ook de jonge Vasari het geluk voorbij
den horizon, en trekt naar Pisa om het steeds vluchtende welslagen daar in te halen. Temeer waar het leper
van den vijand Florence nadert om de stad te heroveren en een Lang beleg te wachten staat. Want de
oorlogskansen zijn gekeerd; Clemens VII heeft zich
met den keizer verbonden, en wat eertijds Florence's
bevrijding is geweest: de overwinning van Karel V,
wordt nu haar bedreiging en de ondergang van haar
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vrijheid -- het eerste artikel van het te Barcelona tusschen paus en keizer gesloten verdrag verkocht de stad
aan de Medici's.
Voor Vasari komen thans de „wanderjahre” van zijn
schilderschap; arm en hunkerend, maar om toekomst en
avontuur met moed en vastberadenheid gedragen. Telkens verder, telkens voort naar andere droomen en
andere steden, maar steeds door eenzelf de verlangen
gedreven: de roem te veroveren! Hoewel dit, in deze
jeugdjaren, misschien toch meer den omtrek zijner begeerten dan den vollen vorm er van is. Stellig: de richting van zijn leven gaat nu reeds, vciór alles, naar het
welslagen in de wereld, maar vlak daarnaast leeft er
toch ook in hem de lust naar avontuurlijkheid, het verlangen naar scheppende daden in de schoonheid — in
dezen tijd Vasari reeds als een koele carrifte-jager te
zien is hem onderschatten en vooral de jeugd onderschatten. Want als hij te Pisa een beschermer vindt,
de abt Miniato Pitti, die hem een paar opdrachten bezorgt en voorthelpt, blijft hij er niet. Wel is het in Pisa
weer de nadering van den oorlog, die hem voortdrijft,
maar toch ook het verlangen naar nieuw avontuur wat
hem de bescherming verlaten doet; de angst om zijn
familie, maar toch ook weer het heimwee naar het
geluk-van-ginder, waarom hij in den winter, langs een
omweg, door een land in onrust, waarvan de boeren
elken vreemdeling wantrouwen en de reiziger maar
weinig gastvrijheid meer ontmoet (en op die gastvrijheid
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was een zwervend schildersleerling zonder geld, wel
meestentijds aangewezen) naar zijn vaderstad terug
wil keeren. Op zijn reis blijft hij eenigen tijd in Modena,
dan een paar maanden in Bologna om mee te werken
aan het beschilderen der triomfbogen voor keizer Karel's
kroning in die stad; laat ook bier de kans zich een
bestaan te veroveren weer los om verder te trekken en
komt eindelijk in Maart 1530, nog geen twintig jaar
oud, na een langen zwerftocht in Arezzo terug.
Hij heeft veel gezien in de wereld, maar weinig bereikt; veel geleerd maar niet: te slagen. Hij is teruggekomen zooals hij ging, met leege handen... maar een
groote ervaring heeft hij verworven: de armoe! De
hardheid van het leven voor wie arm en Bering, voor
wie klein en onbekend is, heeft hij aan den lijve gevoeld, en dat is voor zulk een eerzuchtige beslissend in
alle toekomst. Wat een half onbewuste, een nog ongevormde aanleg en eerzucht der jeugd was geweest,
wordt nu de bewuste en strak gerichte bestemming van
den man: er te komen! Er te komen: in de rijen der
geeerden en machtigen, in het huis van rijkdom en
weelde; er snel te komen! Daarvoor verzamelt hij, ouder
geworden, alle krachten; alle waakzaamheid van wil
&drop gericht, alle vlijt en arbeid daaraan onderhoorig.
En wat men zoo volstrekt, zoo in een aard en richting
van het leven wil, wordt werkelijkheid; zulk een wil
bezit geheime kracht, die de dingen dwingt te gaan
naar haar begeeren en zoo ook krijgt Vasari zijn
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groote kans en dus weer, zooals dit in de Renaissance de beste kans is: een machtige beschermer.
De jonge Ippolito de Medici, door de pauselijke
politiek zeven jaar geleden bestemd tot regent van
Florence, zooals dit eens zijn vader geweest was, is
in het spel der intriges teruggeschoven; niet hij dock
zijn neef Alessandro werd door Clemens VII als hertog
voor de na veel tegenstand eindelijk onderworpen stad
gekozen; Ippolito moest zich tevreden stellen met een
kardinaalshoed en een rijk ambt in Rome. Doch de
jonge kardinaal is met dien ruil niet tevreden, en terwij1
Alessandro nog in Vlaanderen vertoeft en zich gereed
maakt naar zijn nieuw hertogdom te vertrekken, besluit
Ippolito tot een staatsgreep en reist in het geheim met
eenige getrouwen snel naar Florence om zijn geboorterecht terug te winnen en de macht te veroveren.
Maar de geheimen der macht hebben het verraad
tot metgezel, en ook hier was het plan der samenzwering
reeds verraden nog voor Ippolito Florence bereikt had;
daar aangekomen wachtte hem geen hertogdom of
regentschap, maar een afgezant van den paus. Wat
nu gebeurt speelt zich glad en hoffelijk in het geheim
of achter de muren van het Signoria-paleis; er is geen
strijd en geen bloed, de middelen zijn anders: overreding, beloften en verborgen bedreiging... maar voor
den jongen kardinaal is het een verloren spel en hij
moet weer, begeleid door den pauselijken afgezant, gehoorzaam terug naar Rome. Niet in ongenade; hij is
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jong en geloofde aan zijn rechten en weet nog niet dat
recht zonder macht in het lot van vorsten en staten
maar een jammerlijk ding is; hij heeft dus slechte raadgevers gehad, intriganten, die nu voor hun verkeerden
raad betalen en verbannen worden. Zooals steeds
moeten anderen boeten voor de fouten van een vorst
— Ippolito zelf heeft althans dit gewonnen, dat de
paus hem, voor het verlies van Florence, als troostprijs
een plaats naar voren in het spel der intriges toegezegd
heeft.
Op zijn terugweg naar Rome reist hij door Arezzo.
Een gelukkig toeval — misschien wel een door Vasari
geensceneerd toeval — laat hem Giorgio ontmoeten en
herkennen als den speelgenoot zijner jeugd, die nu een
kunstenaar, een schilder geworden is; een weerzien dat
beiden verheugt. Want zij zijn nog jonge menschen en
zooal door Been diepe vriendschap dan toch wel door
veel jeugdherinneringen aan elkaar verbonden. Als elke
Medici een minnaar van kunst en schoonheid, gelijk
het meerendeel der Renaissance-vorsten een beschermer en verzamelaar van kunstenaars, vindt Ippolito in
Giorgio Vasari als het ware twee vreugden in
gestalte weer: een jeugdherinnering en een toekomsttalent, en besluit onmiddellijk hem aan zijn hof te verbinden. De stadhouder van Arezzo krijgt bevel om den
jongen schilder, zoodra deze met zijn werk in de
stad gereed is ( fresko's in een kapel der Olivetanermonniken) van reisgeleide te voorzien en hem naar
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Rome te zenden, naar het hof van den kardinaal.
Dit is de groote kans! Rome, het hof van een kardinaal! Een neef van den paus, een Medici tot beschermer! Voor een jong kunstenaar, voor een Vasari, de
kans van zijn carrikre; eindelijk komt de weg naar eer
en rijkdom in het zicht, eindelijk ruimte en vaart voor
den sprong naar den roem...
En wanneer Vasari, in het najaar van 1531, naar
Rome vertrekt, is alles wat hij aan talent, begeerte en
bezieling bezit, gericht op een doel: de gunst der vorsten!
Hij ging niet als kunstenaar de groote daden der genade
tegemoet, hij ging als hoveling om er de macht te
dienen, en in die macht zichzelf.

III
Vijf dagen, alsof hij diep adem haalt aleer den sprong
der carriêre te wagen, verblijft Vasari in Rome, vôôrdat
hij zich den nieuwen beschermer presenteert. Gedurende die dagen is Benvenuto Cellini zijn gastheer; de
verbindingen met andere goudsmids-leerlingen uit zijn
eigen leertijd te Florence, waar Cellini geboren was,
zullen hem waarschijnlijk den weg gewezen hebben
naar dezen avontuurlijken edelsmid en liefdes-marodeur.
Ze hadden beiden de drift naar het bereiken gemeen,
beiden het lenige van levens-jongleurs, die altijd weer
glad het avontuur opvingen en in evenwicht hielden
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met hun eigen belang. En voor een korten tijd zullen
zij elkander dan ook wel bevallen zijn; de hoveling in
Vasari wist zich gemakkelijk aangenaam te maken
voor wie hij noodig had en hem van nut kon zijn.
Die eerste dagen in Rome moeten voor zijn levensgretige natuur iets van een openbaring gehad hebben.
Hier was het middelpunt van de wereld, hier het open,
levende hart van een eeuwige macht; hier eindelijk was
nu de ware zin van het begeerige leven tot vorm geworden. Het Vaticaan, de paleizen der vorsten en
kardinalen, gezanten en bisschoppen, de pronk der
kerken, de praal der bouwwerken, beelden en fassaden,
en daaromheen de bonte stoet der verschijningen uit
alle landen saamgestroomd in deze schatkamer der
Christenheid — dit Sesam-Sesam-open-u eener wereldhierarchie moet den jongen schilder, wiens hart en lust
zoozeer de pralende volheid der dingen overgegeven
was, welhaast bedwelmd hebben. Vijf dagen van roes
en verrukking om deze stad der steden... dan treedt
hij zijn dienst aan in den hofstoet van den kardinaal,
tezamen met zijn vriend Francesco Salviati, die eveneens door Ippolito als familiaris aangenomen is. Zij
krijgen elk een groote kamer en een knecht om hen te
dienen, eten aan de tafel der pages en jonge edellieden
en kunnen werken en leven naar het hun lust als gasten
van het groote, rijke huis der Medici's. Dat maakt alle
dingen licht en het besef, iets te beteekenen, groot.
Opgenomen in den stoet der hovelingen, die om deze
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machtige familie verzameld is, gevoelen zij zich als het
ware zelf een deel dezer familie-macht en vorstengrootheid geworden.
In dit gelukkige bestaan, dat zoo recht en gaaf zijn
levensverlangen secondeerde, ontluiken de krachten van
Vasari als de aarde na een lente-regen; alles in hem
ontplooit zich, zijn energie, zijn arbeidsdrift, zijn levensbegeerte en hovelingen-aard. Want om dit gelukkige
lenteleven waard te blijven, om daarin verder en hooger
te komen is er, hij weet het, maar een weg: zich als
kunstenaar waardevol te maken, zich door zijn talenten
en sociale soepelheid de gunst van den kardinaal en
door dezen de bijval der wereld te veroveren. Met een
ware bezetenheid start hij zich in de kunst, werkt dag
en nacht, teekent en bestudeert alles wat aan meesterwerken in de paleizen van Rome te vinden is, maakt
naaktstudies in de badhuizen en anatomische schouwingen in het lijkenhuis van een kerkhof, en wil steeds
vlugger en steeds verder. Meestal werkt hij tezamen
met Salviati, want ook die leeft den roes als Giorgio,
jaagt hem voort en wordt door hem voortgejaagd, helpt
hem en wordt door hem geholpen — en zoo veroveren
zij elken dag meer aan vormenkennis, vaardigheid en
beeldend vermogen. Maar terwij1 Salviati zich, al is
het nog aarzelend en jong, uit dezen roes een eigen en
verdiept kunstenaarschap verwerft, gaat het met Vasari
anders. Zijn werk is als zijn aard, lenig en berekend
naar bijval en bewondering, doch niet gericht naar een
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eigen beeldende waarheid, die, afgewend, om het eigene
en in den schepper vereenzaamd maakt.
Er zijn in het leven van elk kunstenaar soms jaren
van inkeer en stilstand, wintertijden van het creatieve,
waardoor alles een wachten wordt en de oppervlakte
van zijn wezen braak ligt in de kilte. Het schijnt dan
wel of alle krachten van hem weggenomen zijn en de
hand Been vruchtbaarheid meer heeft. Doch daarnaast
en waarvan het komt weet hij niet r zijn er tijden dat
als een sprong uit de diepte een schromen en ruischen
van nieuwe vormen en beelden in zijn kunstenaarschap
doorbreken, omhoog gaan en alles licht en bereikbaar
maken; een volheid der genade, die hem naar een doel
voert, dat hij niet in zich vermoedde en dan met verwondering ervaart als een nieuwe geboorte van zijn
wezen.
Zoo moet ook Vasari dezen tijd to Rome zich ervaren
hebben als een ruischen en stroomen van het scheppende. Al voerde het niet naar de diepten van een nieuwe
geboorte dat kon wel niet met zulk een aanleg als
de zijne, door ambitie beheerscht wel echter bracht
het de volheid van zijn talent, de snelle worp van zijn
begaafdheid tot vollen wasdom. Vergeleken met den
arbeid in Florence en Arezzo voelt hij zich thans een
werkelijk bereiken nabij, van een beginneling is hij
verwonderlijk vaardig tot een vormen-virtuoos geworden, soepel van lichte veelzijdigheid. Maar een virtuoos
in de breedte, die zich wel steeds van oppervlak ver-
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wijdt, echter in de diepte, bij alle bereiken, toch onbewogen blijft. Die bewogenheid, de sidderende, ademlooze greep van het wonder der genade, kende zijn
natuur niet; of beter, kende dit anders, in een andere
dimensie van den geest. Want ook de eerzucht is een
geloof en kent de oogenblikken van vervoering, de
koude extase van de zegepraal... en stellig .zal Vasari
in dit geloof zijn triomfen van het scheppen gevierd
hebben.
Die bezetenheid echter leidde tot gevaarlijke excessen. Om 's nachts bij het teekenen wakker to blijven,
wrijft hij zijn oogleden in met lampenolie, hetgeen een
oogziekte veroorzaakt, die hem bijna blind maakt. ZOO
heeft de wil naar overwinnen hem gegrepen, aan zulk
een voorval laat zich de koortsgraad afmeten waartoe
zijn werkdrift gestegen is. Maar zulk een voorval belicht ook nog iets anders: wie zoo, met zulk een hartstocht, zich overlevert aan zijn wil naar welslagen, heeft
grootheid! Hier speurt men achter den carriere-jager
den schepper van de Vite, hier ontdekt men een oogenblik den trekvogel in den nacht, het roekelooze avontuur
achter de hovelingen-gestalte.
Het virtuooze in de kunst, de onbewogen vaardigheid der oppervlakte, zoekt geen levende waarheid en
wil niet van wat grooter is dan hij getuigen; het zoekt
bewondering en wil wat minder is dan hij imponeeren.
En voor een deel was de aard van den Renaissancemensch in Italie een virtuoozen-aard; de veelheid, het
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imponeerende van de overdaad waren hem de natuur
van zijn wezen en hem dus ook het wezen zijner kunst.
Hij zocht daarin niet het getuigenis van een diepe,
persoonlijke waarheid, niet de stille innigheid, de bekentenis van een menschenziel, maar de lyriek der zinnen, de visueele erotiek eener physieke schoonheid als
een bijslaap der verbeelding, weelderig, zuidelijk, exuberant. De zin der schilderkunst lag er in het Zuiden
voor den kunstenaar en kunstgenieter in een andere
mentale dimensie dan in het Noorden, waar met de
Barock 1 ) de bewogenheid van het Ik en zijn verwondering over het leven, over de dingen en de verschijningen, in de kunst verschenen (en daarmee het landschap en het stilleven ) of later, toen het tot de picturale
melodie eener laatste religiositeit werd voor een vermoeid materialisme. Zulke begrippen echter waren de
Renaissance-mensch en kunstenaar ondenkbaar, voor
hem lag de cultuur van het schilderen in haar voor-

1 ) „Renaissance und Barock sind sich nicht gevolgt, sie gehen von Anfang
an neben einander her und scheiden die nach mittelalterliche Kunstwelt so:
Renaissance ist der Stil Italiens, Barock ist das spontane neu zeitliche
Produkt derselben nordischen Volker, die den romanischen und gotischen
Stil geschaffen hatten. Gleich wie die spatere Gotik Italiens latente Renaissance ist, so ist die spate Gotik der Gennanen latenter Barock Man rede
nicht anger von spâtgotischer Riickstandigkeit als dem Hindernis eines
reineren Verstandnisses der Renaissance: was der Renaissance in den Weg
trat, war nicht die tote Gotik, sondem der sehr lebendige Barock" — (Dehio:

Der Meister der Gemmingen-denkmale in Dom zu Mainz.)
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stelling en de volmaakte figuratieve uitbeelding daarvan, niet in het stamelend belijden van een tot zichzelf
ingekeerde levensverwondering. Dat elke meester zijn
eigen vormenspraak en schildershand bezat, behoorde
tot zijn beeldende individualiteit en graad van begaafdheid verder ging het niet; zijn menschen-individualiteit bleef een privê-bezit zonder geldige kunstwaarde.
En het is wellicht de eigenlijke tragiek der groote
Italianen geweest dat zij, op den drempel der Barock,
in het voorgevoel dezer individualiteit, worstelden om
dit tot uitdrukking te brengen, terwij1 door de ban van
hun tijd en bestemming, dãârvoor in hun wereld geen
taal en geen vorm te vinden waren. De tragiek van
een Michel Angelo, die op het eind elk werkstuk onvoltooid liet, alsof hij, in zijn heimwee naar het vormlooze, de machteloosheid van alle gestaltenis daarmee
tot symboliek verhef fen wilde.
Doch voor Vasari was zijn tijd de weerspiegeling
van zijn wezen; zijn virtuositeit de weerspiegeling van
zijn tijd. Beide grepen hier in elkaar om den jongen
schilder snel tot erkenning en hooger in vorstengunst
te brengen, geheel zooals zijn begeerten dit willen
moesten. Een teekening van hem: Venus getooid door
de drie Gratien, vindt algemeene bewondering wanneer hij ze aan zijn beschermer toont, die hem een
nieuw stel kleeren tot belooning schenkt. Hij heeft geluk:
de paus ziet de teekening, wordt daarin getrof fen door
een sater, die verscholen achter geboomte zich verlustigt
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in den aanblik der naakte vrouwengestalten en draagt
hem op een olieverfschilderij te vervaardigen: een strijd
van saters en een bachanaal van faunen. Hij heeft
geluk: zulk een opdracht van den almachtige is voor
een jong kunstenaar een kans uit duizenden, een straal
uit den hemel, en geeft hem plotseling het relief van
een man-met-groote-toekomst te zijn. Hij komt in de
zon te staan en wordt opgenomen in den kring van
humanisten en geleerden rondom Ippolito; een kring
die tot nu toe waarschijnlijk niet veel aandacht voor
den onbekenden jongen schilder had. Maar de gunst
van den paus maakt hem blinkend voor allen en elk
hunner helpt dan ook om aan het verhaal van het
schilderstuk, de mythologische beteekenis en de inhoud
der allegorieen, mee te bouwen; zulk een taak was
recht een taak naar den smaak der humanisten. Zij
vormden als het ware de generale staf voor den veldslag der saters en ontwierpen de strategie der beeldende
vondsten, de zinrijke detailleeringen en spiritueele
guirlandes... het bewijst alweer hoe de eigenlijke zin
van het schilderij voor alien in het verhaal der voorstelling bestond; het schilderen zelve was maar afbouw
en handwerk.
Terwijl Vasari zich met vlam en vuur in den saterslag
werpt r men kan zich denken hoe hij er alles op zet
hier te slagen vertrekt zijn beschermer, kardinaal
Ippolito, als Legaat naar Hongarije. Echer niet vôôrdat
hij zijn familiaris opgedragen heeft, wanneer de pause-

Vertrek in het Palazzo Vecchio to Florence

Prediking van den heilige op den „Mercato vecchio"
to Florence
(Vaticaan, Petrus Martyruskapel)

(Vaticaan, Petrus Martyruskapel)

Het wonder van den heilige in de kerk
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lijke opdracht gereed is, naar Florence te vertrekken,
om, met een aanbevelings-brief aan hertog Alessandro,
in diens paleis eenige Medici-portretten te copieeren.
Of de copieen het eenig doel waren? Of de kardinaal
niet op deze geruischlooze wijze aan het hof van zijn
neef en rivaal een luisteraar wilde plaatsen, een oor in
de verte? Want nog altijd daarvoor was hij een
Medici — is Florence Ippolito's heerschersdroom, nog
altijd bestaan er tusschen hem en de ontevredenen in
zijn vaderstad geheime verbindingen, haat hij Alessandro en Alessandro hem met den pretendenten-haat
van zonen uit eenzelfde geslacht, die om hun geboorte
elkaars doodsvijanden zijn 1 ). Een glimlachend verborgen maar in zijn fluweel meedoogenlooze strijd, die hen
beiden en alien in hun nabijheid met zijn waan beheerscht; een strijd met duizend mollengangen en
duizend kronkelingen, met in elk woord een geheime
nadruk en in elken brief een verscholen zin... En het
zenden van den schilder naar Florence zal wel ergens
een doel bezeten hebben, dat niet aan de oppervlakte
kwam: vriendschap voor Alessandro was het in elk
geval niet. En dat heeft Vasari ook wel geweten! Want
de hoveling in hem was het spel, dat bier gespeeld werd,
niet vreemd; hij verstond zich zeer wel (dit zal later
nog vaak blijken) op diplomatieke kronkelingen en het
1
„Vanaf het begin", schreef Maria Salviati de Medici omstreeks dezen
tijd, „heeft afkeer tusschen hen geheerscht en zoo is het ook heden nog!"
)

Schilderkunstige Avonturen 7
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glijden der intriges; hij wist zeer wel in de eerzucht der
vorsten zijn eigen kansen te benutten.
Het gaat echter niet zoo vlug en gemakkelijk als
bedoeld was; nauwelijks is het schilderij van den saterslag gereed en de schilder in genade door den paus
ontvangen, die hem een tweede opdracht, ditmaal voor
het uitbeelden van een Harpocratus-allegorie geeft, of
hij wordt ziek. Hij kan de Harpocratus-cartons niet
meer voltooien; de spanning van den maanden-langen
arbeid, door de opgejaagde drift letterlijk tot een
arbeid van dag en nacht, tot een spanning zonder rust
geworden, hebben zijn lichaam uitgeput en zijn weerstand opgeteerd. De veer slaat terug, het vleesch revolteert tegen den dwang van den wil, en in de gevaarlijke zomerhitte van Rome wordt de koorts, die
hem gegrepen heeft, z•56 hevig en verontrustend, dat
men den zieke op een draagbaar naar Arezzo moet
brengen om zijn leven te redden. En ook dit voorval
belicht zijn gestalte, ook bier bemerkt men opeens weer
welk een kracht, welk een grootheid van begeeren in
hem leefde; hoe hij niets terughield en niets spaarde
van zichzelf, wanneer hij eenmaal Wilde! Ook ditmaal
brengt het hem tot aan den rand... het klimaat echter
van Arezzo, de rust en de zorgen van zijn moeder geven
herstel; maar een zoo langzaam herstel, dat hij eerst
in den winter naar Florence, naar het hof van den
hertog vertrekken kan.
Alessandro ontvangt den vroegeren speelgenoot met
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veel welwillendheid. Natuurlijk, er is thans een groote
afstand tusschen den regent en den schilder; de kameraadschap der jeugd is voorbij en vergeten, is nu een
verhouding van heer tot dienaar geworden. Maar ook
Alessandro is een Medici en, zooals in elk van dit geslacht, volgt ook bij hem de begeerte naar schoonheid
onmiddellijk de begeerte naar macht, is wellicht in deze
laatste en verbloeide nazaten macht geen recht dad
meer, maar een middel tot de lusten der schoonheid;
ook voor hem is de kunstenaar meer dan een dienaar,
is voor zijn vorstenbegrip de schilder misschien een
hoveling-der-genade... en daarom waardevol en welkom.
De eerste maanden van zijn verblijf aan Alessandro's
hof volbrengt Vasari getrouw de door Ippolito gegeven
opdrachten, schrijft uitvoerige en eerbiedige brieven aan
zijn verren beschermer en toont zich dezen geheel toegewijd. Of hij de andere verborgen opdracht: te luisteren en te berichten, volbracht heeft, bleef geheim —
moest wel geheim blijven; om veel te wagen daarvoor
waren alien te bedreven in het spel of te voorzichtig.
En het was niet naar den aard van Vasari am, waar
het zijn belangen gold, alles op een kaart te zetten,
alles op een trouw te stellen en zonder voorbehoud een
en een allêen te dienen dat deed hij slechts de eigen
levenskansen. Dit bleek al spoedig te Florence: eenmaal in de nabijheid van Alessandro, eenmaal aan het
hof van een regeerend vorst en gevangen door diens
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praal en glans, ondergaat hij de aantrekkingskracht
der macht, die het meest nabij en het meest stralend is,
al meer en al voller. Rome en Ippolito wijken terug, en
wanneer de hertog een „Graflegging", die Vasari voor
den kardinaal geschilderd heeft, z•5•5 bewondert dat hij
dit schilderstuk voor zich behoudt en in zijn slaapvertrek
laat ophangen, is de kunstenaar om ijdelheid alreeds
gewonnen, al wikt en weegt de carriêre-japer nog zijn
kansen: waar is het beter, wie geeft meer, kardinaal of
regent? Maar ook dit duurt niet lang; Alessandro draagt
hem het schilderen van fresco's in een der zalen van
het Medici-paleis op en belooft als loon een rijken
bruidschat voor Vasari's zuster... nu zijn ook de kansen
der toekomst veilig gesteld, wikt en weegt hij niet meer,
m aar gaat over in dienst van den hertog.
En dat welhaast „of ficieer. Hof felijk verzoekt
.

Alessandro deri kardinaal hem zijn familiaris of te
staan, en hof felijk antwoordt Ippolito dat hij dit zijn
beminden neef niet kan weigeren: twee buigingen om

fluweelen logen. En naar hun voorbeeld tooit zich
ook in Vasari de verloochening met fluweel; zijn brieven
aan den kardinaal blijven overstroomend vol betuigingen van trouw en eerbied. Het is dezelfde trouw en
eerbied, die hij ook den rivaal betoont, want tusschen
den pretendentenhaat en verborgen vijandschap zijner
meesters weet hij zich glad en snel als een visch in het
water te bewegen. Hij glijdt uit alle moeilijkheden
geruischloos weg; naar buiten niemands vijand, naar
een
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binnen niemands vriend; wie carriere wil waken kan
de weelde van een overtuiging niet bekostigen en mag
zich de domheid niet veroorloven trouw te zijn.
Vierentwintig jaar oud — op dien leeftijd ligt de
carriere dan ook glanzend voor hem. Hij heeft het in
weinig jaren ver gebracht, verder dan de meesten van
zijn jeugd en afkomst. Een gunsteling der Medici's,
een schilder wiens werken de vele vlugge, vlotte
werken, die hij virtuoos snel in elkander zet — reeds
waarde krijgen; een kunstenaar wiens naam elken dag
meer in glans stijgt; een man van toekomst... dit is de
balans zijner jaren en de maat van zijn weistand. Ook
zijn familie deelt daarin. Heeft hij den bruidschat van
de oudste zuster met zijn fresco's verdiend, den nonnenbruidschat der tweede betaalt hij aan het klooster in
den vorm van een paneel der „Verkondiging". En de
abdis is verheugd een werk van zijn hand voor haar
klooster te verwerven, hetgeen, naast de erkenning
van zijn kunstenaarsnaam, ook de handelswaarde van
zijn schilderijen belicht. Immers de nonnen-bruidschat
in een klooster-van-stand bedroeg toen vaak een aanzienlijke som.
Hoezeer hij reeds als een kunstenaar-met-invloed
gold, niet slechts voor den hofkring in Florence maar
ook daarbuiten, komt naar voren in het feit dat nu de
beroemde en beruchte Aretino zich vanuit Venetie tot
hem wendt: Aretino wil een vertrouwensman aan het
Florentijnsche hof verwerven om Alessandro te
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„bewerken" en kiest daarvoor den man-in-opkomst
Vasari.
Een merkwaardig avonturier der letteren, deze
Aretino! Uitzonderlijk zelfs voor een tijd, die bijna
zelf de tijd der uitzonderingen te noemen is. De onwettige zoon van een edelman en een boerin uit Arezzo,
schijnt het wel of die twee polen zijner afkomst in hem
een gespletenheid van wezen achterlieten, een breuk
in den moreelen bouw, waardoor hij als het ware een
geest met twee aangezichten moest zijn: bewogen en
gewetenloos, een week hart en een gemeene ziel, een
droomer en een bravo, een chantage-pamflettist en een
dichter; alles doorelkaar en in alles machteloos, die twee
gestalten te verzoenen tot een waarachtig dichterschap.
Geliefd om de schoonheid van zijn taal en den bloei
zijner werken, gevreesd om zijn scherpzinnigheid en
de gewetenloosheid waarmee hij dit wapen hanteerde,
misbruikt hij beide, vrees en liefde, om als een geestelijk
grootmeester der chantage ieder, die naam en stand en
rijkdom in de wereld bezit, of te persen: de vorsten hun
geld, de geleerden hun invloed, de kunstenaars hun
werken. Schrijver van een boek, dat naast de boeken
van de Sade en de Kamasutra tot de meest zedelooze
literatuur der wereld behoort en zelfs de libertijnsche
Renaissance te bont was en aanstoot gaf, schreef hij
met dezelfde dichterlijke slankheid van taal een paar
vrome werken en geloofsverkondigingen om als hengel
uit te werpen naar een kardinaalshoed. Dit gelukte
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weliswaar niet... maar zoo zag het er uit in de ziel
van dezen moraal-jongleur. Voor alien te koop en toch
niemands eigendom, in niets waarachtig en toch in
alles meesterlijk, is hij welhaast een kunstenaar der
zwarte genade te noemen; een geest met een bijna
onheilspellende werking op den geest zijner cultuur;
een gifmenger, wiens vriendschap weinig waarde had,
maar wiens vijandschap door alien gevreesd werd, ook
door de machtigsten... en misschien in wezen een ongelukkig mensch, die om den wrok zijner geboorte
wraak nam op de wereld.
Echter, hij is in die wereld een vorm van macht; en
al is het ook een macht van het gewetenlooze, tech,
dâârvoor staat een Vasari immer stram. Hij is verrukt
om den Aretino-brief en beantwoordt dezen uitvoerig.
Maar dat niet hoog en vrij zooals een kunstenaar aan
een kunstenaar, een gelijke aan een gelijke, doch zooals
een mindere aan een meerdere: serviel, met Lange zinnen vol dankbaarheid, dat de groote schrijver hem
waardig bevonden heeft zulk een heerlijken kostbaren
brief te mogen ontvangen... en natuurlijk wil hij alles
doen wat Aretino van hem verlangt.
Deze brief is den aanvang van een langdurige verbinding tusschen Vasari en Aretino geweest. Elk begreep in den ander het eigenbelang en beiden waren
teveel specimen van een soort om dit niet in elkaar te
bewaken. Op dien grondslag, om dit verbond bleven
zij elkander zooal niet trouw — want wat is trouw voor
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maar in waardeering nabij en dat
zulke naturen
natuurlijk tot beider voordeel.
Wat Aretino wil: geld en gunsten van Alessandro,
en wat Alessandro wil van Aretino: veiligheid en literaire hymnen, daarvoor betoont zich Vasari de rechte
bemiddelaar. En dat was niet zoo gemakkelijk, want
de eischen van den dichter waren hoog en hij dreigde
spoedig. Doch Alessandro heeft geen keus, hij moet
wel; hij kan het zich niet veroorloven den gifmenger
tot vijand te hebben. Daárvoor is zijn leven te vol
beursche plekken, zijn hof teveel een steen des aanstoots in Toscane, zijn naam te gehaat in Florence
geworden.
Er liggen donkere schaduwen over de laatste manlijke nazaten van den grooten Lorenzo de Medici it
Magnifico: kardinaal Ippolito en hertog Alessandro.
Het schijnt wel of de begeerte deze jonge levens snel
uitgeput heeft en in hen geen kracht meer overliet om
groot te zijn naar de tradities van hun edel geslacht,
hoewel zij in hun jeugd daarvan alle beloften bezaten,
vooral de jonge stralende Ippolito. Heeft Alessandro
in de eerste jaren van zijn regeering getracht als een
goed vorst te regeeren, rechtvaardig te zijn en het door
oorlog, pest en belegering bitter verstoorde Florence
weer omhoog te heipen, eenmaal vol in het bezit der
macht en beer over alien, verderft hem de bedwelming
dezer onbeperkte diktatuur zooals zij alien, die in haar
ban komen, verderft. Door geen machten-van-buiten
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meer bedwongen, komen de machten-van-binnen omhoog: de driften van het bloed en de lusten van het
vleesch; de diktatuur van het genot begint; Alessandro,
jong en gretig, verdwaalt al verder en dieper in het
noodlot der heerschers: de amoureuze depravatie, met
de steeds daaraan verbonden willekeur eener gunstelingen-heerschappij. Zijn hof wordt het sultanaat van
een libertijnen-dom zonder genade, Florence het serail
hunner begeerten; lust-roovers en hebzuchtige avonturiers, die de stad schenden en terroriseeren als de
buit hunner gunstelingen-macht. Een bandeloos levensfeest, kleurrijk en wreed, met maskerades en vermommingen, met woeste vaarten door den nacht, met terreur, list en verraad, en dat steeds feller en brutaler.
Niets kent minder erbarmen clan de begeerten van de
losgebroken bronst.
Door deze terreur van de losgebroken geilheid, die
niemand spaart en steeds meer offers eischt, waren de
eertijds machtige adelsgeslachten van Florence, de
Strozzi's, de Salviati's, evenals de rijke burgers der
stad, al meer teruggezet en geschonden. In de eer
hunner vrouwen en dochters bedreigd, in hun rechteloosheid vernederd en beroofd, doch machteloos tot
verzet, bleef als laatste verweer de aanval in de duisternis: de sluipmoord. Zij complotteeren, doch hun complot wordt verraden en de aanslag mislukt. En nu
begint de vervolging, met beulenwerk in het helle daglicht der straten, met vergif en dolk in den nacht van
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het leven. Velen vluchten en vinden in Rome een toevlucht bij Ippolito; met hem vereenigd in haat tegen
Alessandro en in hem den eindelijken wreker verbeidend.
Van dit alles is Vasari dag voor dag -- al vindt
men er in de Vite welhaast geen woord over — en
steeds nabij getuige geweest. Veel van wat in den
kring der libertijnen werd uitgevierd, veel van hun
geheime terreur moet hij geweten, veel van den duisteren achtergrond hunner daden gekend hebben —
het was immers om deze wetenschap dat Aretino in
hem een berichtgever en vertrouwensman zocht. De
geheimen van Alessandro waren voor den afperser de
steen der Wijzen om er goud uit to maken, en waarschijnlijk heeft hij in den nog jongen schilder als het
ware een filiaal van zijn chantage-bedrijf willen oprichten. Natuurlijk heeft Vasari dit wel begrepen; hij
kende het spel en de kaarten en wist wat hier troef
was... maar of hij ook meegespeeld heeft? Ook hier zal
hij wel, naar hovelingen-aard, op beide zijden in evenwicht gebleven zijn, vol eerbied voor Alessandro, vol
bewondering voor Aretino en steeds, steeds wijkende
in buigingen.
Zijn middelaarschap is echter niet van langen duur;
het noodlot der Medici's voltrekt zich snel. Het vangt
aan met den dood van den machtigste, den paus! In de
kracht van zijn leven, zes-en-vijftig jaar oud, sterft
Clemens VII. En nu deze hindernis uit den weg is,
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komt de eerzucht van Ippolito vrij. Wat een verborgen
haat was, wordt openlijke vijandschap, en weldra besluit de jonge kardinaal zijn kans opnieuw to wagen
(ditmaal waren de politieke omstandigheden heel wat
gunstiger) en begeeft zich, omringd door zijn getrouwen en velen der Florentijnsche uitgewekenen, op weg
naar Florence, als het stralend middelpunt van een rijke
stoet edelen, wapendragers en dienaren.
Maar ook in Ippolito is deze glans de laatste bloei
van een geslacht dat sterven gaat. Ook in hem is Been
waarachtige kracht tot daden overgebleven, de macht
is niet de zin van zijn leven, maar een middel tot gent,
niet het beeld zijner gestalte, maar slechts de spiegel
waarin hij pralen wil. Het bloed van Alessandro is ook
het zijne, als deze verloochent hij zijn rechten om de
wille zijner lusten en komt op den veroveringstocht niet
verder dan Itri, de verblijfplaats van zijn gelief de
Giulia Gonzaga. Daar, gevangen in de vreugden van
het hart, wordt de greep naar de macht tot een liefdesfeest om een vrouw; hij is minnaar in de uren dat hij
een strijder moest zijn, speelt als een troubadour en
slaat niet toe als een man...
Zijn vijand echter slaat wel toe, sluw vanuit het
duister. Plotseling wordt Ippolito door hevige krampen
overvallen en sterft snel. Het is voor alien duidelijk
waardoor: vergif! En allen weten ook, al werd het
nimmer bewezen, door wie: Alessandro! Weer heeft
deze den slag gewonnen... maar ook zijn jonge leven
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staat reeds geteekend met het laatste teeken. Na den
dood van Ippolito, na zijn huwelijk met Margaretha
van Oostenrijk, de natuurlijke dochter van Karel V,
stijgt, nu hij de schoonzoon van den grooten keizer is
en den rivaal verslagen heeft, de macht-roes tot bezetenheid en kent geen inkeer meer. En als het ware door
den geest dezer bezetenheid wordt hij gedood. Niet de
verdreven adel, niet de staatkundige vijanden, maar een
metgezel van vele zijner duistere avonturen is hier de
hand, die den bezetene verslaat. Lilt wraak om een
jaloersche lust vermoordt zijn neef en bedgenoot Lorenzino hem op een Januari-nacht in het slaapvertrek
zijner minnares; de laatste nazaat van Lorenzo it Magnifico stierf in wat zijn leven was geweest: het nachtelijk
lief des-avontuur!
Dit alles vormde den achtergrond van Vasari's kunstenaarschap, het levens avontuur waarin zijn talent
ontplooide en zich een plaats vooraan veroverde. Een
achtergrond van lust en bloed, van dood en ondergang,
een welhaast tragische praal van noodlot — maar
waarvan weinig doordringt in de Vite of in het verhaal
van zijn leven. Wel betreurt hij daarin den dood van
„den goeden hertog, den armen heer"... en dit behoeft
geen hovelingen-huichelarij to zijn geweest. De historische omtrek van een figuur, zooals die ten leste overblijft als de som van goede en kwade daden, en de
mensch zooals hij was voor de menschen om hem heen,
daartusschen ligt een verschil als tusschen verbeelding
.

-

DE ONTDEKKING VAN VASARI

101

en ervaring; zij dekken elkander niet, elk meet met een
andere lengte-maat. En waar Vasari den jongen Alessandro de Medici waarschijnlijk ervaren heeft als een
welwillend vorst, een kunstbeschermer, die hem tot eer
en welstand bracht en wiens dood, naar hij erkende:
„mij alle hoop ontnam om door zijn gunst tot geluk en
voorspoed to komen", zoo is het begrijpelijk dat de
schilder in den maecenas een geheel andere verschijning
zag dan de historie in den hertog. Vooral begrijpelijk in
een kunstenaarsnatuur (door zijn creatieve taak, uit
gevoels-spanningen scheppende, veel meer in het eigen
leven verdiept dan anderen) die alles om zichzelf
ondergaat en daarom wel meestentijds de eigen emoties
tot wereld-moraal, het Ik-bestaan tot zonnestelsel
maakt. Voor .zulk een natuur is goed en kwaad slechts
een spiegel waarin hij als zijn eigen kleermaker zich zijn
eigen mode aanmeet — en zoo zag Vasari waarschijnlijk
Alessandro in het kleed der carrikre en onderging diens
tragischen dood niet als een gerechte vergelding maar
als een, wreede misdaad. Temeer waar het ook zijn
leven bedreigde, iets wat diepen indruk maakte en hem
lang is bijgebleven.
Want de dood van Alessandro verwekte een groote
beroering in Florence. Plotseling is er geen gezag meer;
alles wankelt aan den rand der anarchie; elk oogenblik
moet de lang bedwongen haat losslaan in een bloedig
oproer. leder wacht op den eersten kreet, het alarm,
de vlam; drie dagen lang blijven de poorten van de
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stad gesloten en laten niemand in of uit; verborgen in
hun schuilhoeken wachten de beangste gunstelingen
van den hertog het uitbreken van den opstand en den
dood.
Doch er gebeurt niets. Want het is zulk een wonderlijk oogenblik van een welhaast ademloos evenwicht in
anarchie, dat wel meer in revoluties de redding van een
weerloos gezag werd: juist omdat alles wankel is, stort
niets in. De verdeeldheid der tegenstanders verhindert
den val; alien willen losslaan en houden toch elkaar in
bedwang, geen grijpt toe uit vrees dat een ander vOOr
zal zijn... ...Tot de partij der gematigden met de partij
der Medici zich verzameld heeft, het gezag in handen
neemt en een slachting voorkomt.
Die drie dagen waren ook voor Vasari dagen van
levensgevaar; hij was te zeer een erkend gunsteling van
Alessandro geweest om gespaard te blijven indien de
haat tot daad zou worden. En dit, die plotselinge val
van vorstengunst en aanzien in lijfsgevaar en verguizing, heeft hem diep gegrepen. Onmiddellijk nadat
het evenwicht hersteld is en de poorten weer opengaan,
vertrekt hij naar Arezzo, hoewel de nieuwe regent, de
jonge Cosimo I, een Medici der zij-linie, hem zijn bescherming aanbiedt en wil handhaven als schilder en
familiaris aan zijn hof. Maar het schijnt wel of Vasari,
in de uren van doodsgevaar, tot besef gekomen is hoe
wankel de dingen aan een hof zijn, hoe de praal der
paleizen en de bloei der prinselijkheid gevaarlijk dicht
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bij een afgrond staan: in een nacht te verstoren! Op
eenmaal bezint de hoveling zich op de diepere waarden
van zijn kunstenaarschap; de jarenlang strak gespannen
wil naar welslagen slaat als een veer terug en slaat
door in een zwarten twijfel: wat is het waard geweest,
waarom, waartoe?
Dit zal in hem niet duren, het is een wond, die heelt
en weer vergeten wordt, maar toch haar teekening
achterlaat en in den toon zijner levensbeschrijving te
herkennen blijft. Hij ziet de vaalheid van alle eerzucht,
en zooals eertijds in Rome zijn lichaam revolteerde tegen
een te grooten dwang van den wil, is het nu zijn ziel,
die na den moord op Alessandro in een koorts van
ontmoediging den dwang zijner begeerten breekt; hij
zoekt de eenzaamheid en keert zich tot de stilte in hemzelf. En alsof het lot hem helpen wil, ontvangt hij in
dezen tijd een verzoek der kloosterlingen van Camaldoli
om naar hun klooster te komen voor het maken van een
reeks fresco's in hun kerk. En deze arbeid, ver van
Florence, ver van den moord, de angst, de verblinding,
ver van alles wat nu een bitter falen schijnt, wordt
hem een toevlucht der vergetelheid.
Hij vertrekt naar Camaldoli in het hooggebergte;
terwijl het te Arezzo nog volop zomer is, ligt hier reeds
sneeuw. Een witte verlatenheid, hoop boven de wereld
uit; een andere wereld, koel en diep in de stilte, vergeten
van alle ijdelheid en menschenpraal; een kloosterwereld
van eenzaamheid en mijmering, die wonderlijk zijn
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stemming, het vanitas vanitatum van den inkeer, verdiept. Hij erkent de dwaling van zijn verleden om alle
hoop en verwachting op de gunst der vorsten en alle
levensvreugde op den lof der menschen to stellen; hij
wil voortaan leven voor den arbeid en voor den arbeid
alleen...
Soulaas en genezing. Maar het is zijn wezen niet en
houdt geen diepgang in zijn leven. Dat leven behoort
de wereld. En deze laat, wat Naar eigendom is, niet los.

IV
Er zijn kunstenaarsfiguren, die als kloosterlingen
van het creatieve niet rijpen dan in verborgenheid.
Vervuld van een eenzaamheid voorbij de wereld, is al
hetgeen van de wereld komt een verstoring van dat
innerlijk rhythme, dat luisterend evenwicht, waaruit in
hen het scheppen ontstond. Gestalten der stilte, wordt
de bijval der velen, de luidruchtigheid van den roem
jets dat een geheime kuischheid in hen schendt; eenmaal
daardoor verstoord en uit den koers geslagen, vinden
zij het woonoord van hun wezen niet meer terug, doch
blijven ten leste verlaten over als tragische verschijningen, die in hun verleden slechts een oogenblik van
genade groat waren, en om dit oogenblik een levenslang zonder toekomst moeten voortbestaan; steeds
zoekend naar wat verloren, steeds falend om wat niet

De abdij te, Arezzo, naar ontwerp van Vasari

De zaal
Plafond van de slaapkarner
Schilderingen in het huis van Vasari te Arezzo

Antichambre in Palazzo Vecchio to Florence
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meer to vinden is; onttroond in een ballingschap van

den roem en rouwend om den luister van een verloren
koninkrijk.
En op den overkant hun tegenvoeters, die aan de
andere zijde van het creatieve wonen en die uit een
anderen aard geboren, ook naar een andere wet leven
en scheppen moeten; cosmopolieten der genade, voor
wie stilte een luchtledig is waarin zij verstikken en
eenzaamheid een doolhof van spiegels, waarin zij doodloopen tegen zichzelf. Zij bestaan door de begeertenaar-buiten, niet om de gerichtheid-naar-binnen; zij
hebben in elk hunner daden de wereld en de menschen
noodig, de erkenning en het antwoord; hun taak is de
wereld, hun koninkrijk de roem! En ook &dr is er
tragiek wanneer het antwoord niet komt en de roem
hen niet tot koning kiest. Machteloos daarzonder, verlamd door wat hen miskenning moet schijnen, verteren
zij dan in verbittering en behalen nimmer den vollen
wasdom van hun aanleg, den waren bloei van hun
kunstenaarschap ook zij de ballingen van een lot
dat onverlost bleef in zijn begeerten en vergeefs in zijn
bestemming.
Al heeft elk kunstenaar van beide verschijningen een
deel in zich, al vormt beider tragiek een bedreiging van
zijn taak en wordt als het ware een wisseling in zijn
wezen waarlangs hij den weg moet vinden naar zichzelf, in het uiterste evenwicht zijner persoonlijkheid
echter is hij een van beide: of naar-buiten-begeerig, of
Schilderkunstige Avonturen 8
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naar-binnen-gericht. Leven en lot maken hier de varianten, maar genade maakt de bestemming — en het was
de bestemming van Vasari om in en door de wereld te
bestaan, in en door de menschen als kunstenaar te
scheppen. Voor hem is de eenzaamheid wat het bed
is voor een zieke, is de stilte en de verscholenheid van
het wintersche Camaldoli een toevlucht om er te genezen en weer op krachten te komen. Doch wanneer
hij, na een deel der klooster-fresco's voltooid te hebben,
een brief van Ottaviano de Medici ontvangt, die hem
vraagt naar Florence, naar het hof van Cosimo I te
komen, blijkt de inkeer voorbij en komt zijn ware natuur
weer boven. Elk leven heeft zijn eigen waarheid, elk
hart zijn eigen troost: Vasari volgt den roep van de
wereld en vertrekt weldra weer naar de stad, die hij
een jaar tevoren met .zooveel vrees en afschuw ontvlucht was.
Reeds langen tijd bestond er tusschen Vasari en
Ottaviano de Medici, hoewel zij in stand en leeftijd
veel verschilden, een verbondenheid, een vertrouwelijkheid, die bijna vriendschap is geweest. Een vriendschap, voor Vasari en voor zijn schilderschap van veel
beteekenis, want Ottaviano was een man van grooten
invloed op het cultureele leven in Toscane. Evenals de
regeerende Cosimo I, een Medici der zijlinie, vervulde
hij aan het Florentijnsche hof wat men het ambt van
minister voor schoone kunsten zou kunnen noemen, en
was dit in alle oorlogs-verwarring en revolutie-onrust,
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op den achtergrond der gebeurtenissen, ook steeds
blijven vervullen. Een der weinige oudere raadgevers,
die, de jonge Cosimo, zoodra hij eenmaal de macht
vast in handen had, nog aan zijn hof behield
(waarschijnlijk omdat Ottaviano, geen groote politieke
figuur, ouder geworden zich zooveel als voor een Medici
mogelijk was buiten de staatkundige intriges hield) is
hij meer een minnaar der schoonheid dan der macht,
meer een man van kunstzinnige eruditie dan van begeerig geweld geweest. Naar ambt en aard een beschermer van kunst en kunstenaars, had de oudere
Ottaviano den jongen Giorgio reeds vroeg, reeds in
diens leerlingen-tijd bij Bandinelli opgemerkt en voortgeholpen, was steeds met hem in briefwisseling gebleven en heeft den jongen schilder te Rome bij Ippolito
en te Florence bij Alessandro vele kansen toegespeeld
en vele deuren geopend voor een groot deel dankt
Vasari dan ook den snellen opgang zijner jeugd-carriere
aan den invloed van deze onpolitieke achtergrondfiguur.
Doch ditmaal gelukte het Ottaviano niet om, zooals
hij wenschte, Vasari opnieuw voor het Florentijnsche
hof te winnen; de kunstenaar weigert de rol van hoveling te hervatten. Misschien omdat hij verder wilde,
hooger-op in de wereld, naar het brandpunt van den
grooten roem: Rome; doch ook omdat de herinneringen
aan het verleden, aan den moord op Alessandro en den
snellen val van diens macht hem nog te dichtbij liggen
om zich vooreerst aan vorstengunst te wagen. Hij .zal
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altijd in de nabijheid der grooten leven, altijd in de
ban van de macht, daarvoor is hij een Renaissancekunstenaar en het wereldsche bereiken hem te na —
maar zich binden aan een, in de hand van een, daartoe
is hij te voorzichtig geworden... voorloopig. Met veel
diplomatie ontwijkt hij het aanbod van Ottaviano: hoe
eervol en verlokkend ook, hij kan het niet aanvaarden,
hij moet naar Rome om te studeeren, om ddar in het
groote leven op te gaan; zijn kunstenaars-geweten,
meent hij, dwingt hem daartoe. En Ottaviano is voornaam genoeg om deze weigering te begrijpen — al
noemt hij hem schertsend „een nar"— meer dan dat:
voor diens vertrek stelt hij Vasari een som gelds ter
hand om in Rome het studeeren gemakkelijker te maken.
Noodig was dit eigenlijk niet; de kunstenaar heeft
reeds genoegzaam naam en vaardigheid (en daarmee
opdrachtkansen) verworven om zonder zorgen van zijn
arbeid te kunnen bestaan, naar stand te leven, een
dienaar te houden en in den kring der aanzienlijken te
verkeeren; armoede heeft hij, na de „wanderjahre" niet
meer gekend. De plaats, die hij begeerde, veroverde hij
snel, zooals hij alles wat van .zijn begeeren was, snel te
veroveren wist in het leven en in de kunst; voluit vande-wereld, kwamen hem de kansen der wereld ook voluit tegemoet. Stilte, eenzaamheid en armoede, de drie
metgezellen van den droomer, vergezelden hem maar
korten tijd; eenmaal op weg in de werkelijkheid ziet hij
niet meer naar hen om.
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Zoo heeft hij dus, nog geen dertig jaar oud, wanneer
hij voor de tweede maal naar het groote Rome trekt,
welhaast bereikt wat de droom zijner jeugd was: een
toekomst van welstand en aanzien ligt voor hem open.
Niet meer, als zeven jaar geleden, is hij een onbekende
familiaris, die van gunsten leven moet, niet meer een
kleine provinciaal, die verbaasd en ademloos door de
wereldstad der Christenheid dwaalt, vol eerbied voor
iedereen, maar een schilder wiens naam klank en toekomst heeft, een persoonlijkheid, die overal toegang
vindt, in de kringen der humanisten en kunstenaars, in
de paleizen der rijken en machtigen. Dankt hij dit voor
een deel aan de soepelheid van zijn wezen, aan vorstengunst en moreele plooibaarheid, daar naast is het toch
ook de harde wil, de dag voor dag opgejaagde arbeidsdrift, de steeds volgehouden moed en rustelooze vlijt
waardoor hij dit bereikt heeft. En al behoort het welslagen hem van nature toe als het vliegen een vogel,
al leeft hij, gretig naar het voile leven, in het hart van
zijn tijd en komen hem daardoor ook alle dingen gewillig tegemoet geschonken wordt het hem niet, hij
moet steeds paraat in arbeid en waakzaamheid op alle
kansen zijn... en van jaar op jaar wordt de kring grooter, nemen de opdrachten toe en daarmee de welstand,
de roem en de invloed.
Deze opdrachten maken hem tot een rusteloozen
reiziger in kunst, een picturalen nomade, die als zoovele Italiaansche fresco- en kerkschilders van stad tot
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stad moest trekken in het spoor der bestellingen. Telkens roept een nieuwe arbeid hem en zijn helpers naar
een ander oord, Rome, Bologna, Pisa, Napels, Venetie;
overal zijn kerken, paleizen en kloosters, die beschilderd
moeten warden en waar bestellingen wachten voor
altaarstukken en fresco's, voor „Verkondigingen'',
„Kruisafnamen en „Grafleggingen" of andere allegorische variaties op religieuze thema's; een wisseling van
beelden, steden en menschen, een nimmer eindigende
Columbus-tocht door den bloei der Renaissance — op
welke reis de reiziger met veel aandacht en cultuurnieuwsgierigheid veel merkwaardige ontmoetingen
heeft, veel bekijkt en veel in zich verzamelt aan herinnering. Een avonturieren in de carrikre en een ontdekkingstocht door de beeldende kunst in Italie, hetgeen alles eenmaal in de Vite, het journaal dezer 'evensreis, zijn neerslag vinden zal.
Naast de eenzame, in hun ateliers verscholen schildersfiguren uit een later tijd, waarvan roeping en arbeid een
zooveel stiller dwaaltocht waren langs de verwondering
(hoe anders van omtrek en bewogenheid is reeds het
leven van een Rembrandt, dat nog zoo dicht bij de
Renaissance staat ) en daarmee vergeleken, schijnt een
figuur als Vasari meer de veelzijdige leider van een
handelsonderneming in schilderingen to ,zijn, dan een
schepper van genade-rijke kunstwerken uit beeldende
vervoering. Dit kon wel niet anders: aard en omvang,
de structuur der opdrachten, maakten voor hem, naast
-
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de welhaast commercieel bepaalden inhoud der voorstelling (soms werd de prijs berekend riaar het aantal
figuren ) het schilderen-op-bestelling tot een taak van
zoowel picturale vaardigheid als mercantiele calculatie. Want het waren vaak groote werken, waarvoor
de leider een staf van leerlingen en helpers in dienst had,
die alien betaald, gekleed en gevoed moesten worden,
en van wiens medewerking het welslagen der opdrachten
in hooge mate afhankelijk was. Zoo bleef een groote
bestelling: twee schilderingen in het buitenverblijf van
den Napelschen vice-koning, langen tijd onvoltooid
door de houding van den „star 1 ); een andere opdracht,
te maken van een triomfboog voor Keizer Karel's intocht te Florence, dreigde te mislukken door den boycot
der Florentijnsche helpers, die niet bij den schilder uit
Arezzo ( de animositeit der steden en de afgunst der
collega's spanden bier samen) werken wilde eerst
door hulp uit andere plaatsen, met de postpaarden van
den hertog in haast gehaald, gelukte het den arbeid
tijdig te volbrengen.
Dit alles belicht den eigen aard, de sociale structuur
1 ) De details daarvan geven een eigenaardigen kijk op wat men zou
kunnen noemen de toenmalige verhouding tusschen Kerk, Kunst en Staat. De
leerlingen en helpers, onderdak gebracht in wat destijds het gasthof der
reizenden was, het Mantolivetanen-klooster te Puzzuoli, hadden bij een gevecht tusschen de monniken van het klooster en de politie van den vicekoning, als eerlijke gasten partij gekozen voor hun gastheeren, er Sink op
losgeslagen en eenige agenten gewond — waarna Vasari zijn staf voor het
wrekende gerecht snel in veiligheid moest brengen door het Napelsche gebied
te verlaten, en dus zijn opdracht daar niet voltooien kon.
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van de opdrachten — kunst der Italiaansche Renaissance
een aard, die zoo geheel anders was dan het later
worden zou, later, toen met de belijdenis van het individualisme het kunstwerk een tot in uiterste spanning
opgevoerde bekentenis werd van een zichzelf doordringend Ik, dat enkel om die belijdenis bestond en
afgewend bleef van alles wat in de wereld om de
wereld leven wilde. Het belicht ook den eigen aard van
Vasari en de schilders van zijn tijd en taak: zij moesten
wel van de wereld zijn om zich to kunnen handhaven
als kunstenaars... en zij waren dan ook van de wereld,
van veel invloed en vaak vorstelijk van staat daarin.
Was het leven van Vasari, door zijn taak als frescoschilder en opdrachten-leider, een leven van reizen en
trekken, twee steden echter vOrmen altijd weer de rustpunten van zijn nomaden-bestaan: Arezzo en Florence!
In Arezzo koopt hij weldra een in aanbouw zijnd huis
en in den omtrek een stuk grond voor een „rustiek optrekje": het succes van zijn kunstenaarschap weerspiegelt zich in zijn bezit; de bloei zijner carrière in de praal
waarmee hij dit bezit tooit. Uitvoerig beschrijft hij in
de eigen biographie de schilderingen die hij, wanneer
het huis in Arezzo gereed is, daarin aanbrengt; met
welbehagen wijdt hij uit over de symbolische vondsten
en de allegorische spitsvondigheden daarin verwerkt
en over den bijval die dit vond. En merkwaardig is,
hoe reeds in het eerste ontwerp, voor de groote zaal
bestemd en dus als hoof dmotief gekozen, het koopman-
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schap van den schilder-ondernemer, weliswaar picturaal
verkleed en mythologisch opgekleurd, maar van bedoeling overduidelijk naar voren komt. Want in dit
ontwerp stelt hij alle provincial en steden, waar hij
door groote opdrachten veel geld verdiend heeft, als
gestalten voor, die zijn waning schatten brengen: niet
de kunst en niet de schoonheid worden hier in het huis
van den kunstenaar als de edelsten gesymboliseerd,
neen, het geld! Eerst daarna volgt de allegorische stoet
van goden en godinnen, de Jaargetijden, de Deugd, de
Wijsheid, de Nijd, en al wat verder tot de mode-figuratie van zijn tijd behooren. Zij vormen het bont en
pralend verhaal der wand- en zolderschilderingen
waarmee hij de kamers versiert — reeds de beschrijving ervan roept een beeld op van weelde en maakt den
welstand zichtbaar waartoe Vasari, als vriend der aanzienlijken en als groothandelaar in schilderkunst, het
in de wereld gebracht heeft.
Naast Arezzo om jeugd-verbondenheid en herinnering hem misschien een rustoord in de jacht naar
roem, een achtergrond van moeder-trouw in het rustelooze leven — is Florence het eigenlijke standoord van
zijn kunstenaarschap. Hier, in de stad van zijn opkomst
en ontplooring, ligt het moreele middenpunt zijner carria.e, het hoofdkwartier van zijn veroveringstochten in
de groote wereld. Hij leeft daar aan den top, steeds
nabij de macht, steeds trouw aan den rijkdom, steeds
in de sfeer der paleizen. Zoo is het paleis van Ottaviano
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jarenlang zijn tehuis in de Toscaansche hoof dstad; het
paleis van Cosimo de plaats vanwaar hij, vaak geroepen als raadgever en bemiddelaar, een grooten invloed had op het kunstleven van Toscane. Want ook
de koele, strenge heerschers-natuur van Cosimo heeft
hij voor zich gewonnen — hij moet wel, Vasari, een
man met veel persoonlijke bekoring in den omgang, een
charmeur, geweest zijn, die de menschen gemakkelijk
won.
Veel meer dan Ippolito of Alessandro is Cosimo de
Medici de groote vorstenfiguur in het kunstenaarsbestaan van Vasari geweest. En Cosimo was ook een
groote figuur, was ook — wat zijn beide voorgangers
om hun jeugd en begeerten nimmer waren — een werkelijk vorst, een waarachtige regent. Hij staat, begaafd
en kunstzinnig van aanleg, meedoogenloos en absoluut
van dictatuur, als een der meest beduidende Medici's
naast den grooten Lorenzo it Magnifico. Niet van diens
bloed, maar wel van diens stam, bezat hij veel van diens
grootheid en nog meer van diens heerscherswil. En
al regeerde Cosimo, zooals dictatuur en absolutisme
steeds regeerden, door vrees en dwang, met kerker en
loiter ter weerszijden van zijn troon, met spionnage en
geheime politie tot beschikking daarachter, hij bracht
den Staat, waarover hij gesteld was, omhoog en maakte
het Toscaansche gebied zooal niet tot een gelukkig,
dan Loch wel tot een sterk land. Naar de tradities van
zijn geslacht een beschermer van kunst en kunstenaars,
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lagen hem uit persoonlijke voorkeur inzonderheid de
beeldende kunsten na aan het hart; en waar zijn welhaast geniale geldpolitiek (als elke realiteits-politicus
begreep hij volkomen de staatkundige macht van het
geld) hem tot een der rijkste vorsten van Italie maakte,
kon hij breed en met noblesse de rol van maecenas voor
de schilderkunst vervullen. En dat de andere realiteitspoliticus van het geld, Vasari, hier zijn rol: van hoveling en hofschilder, eveneens met gladde courtoisie te
vervullen wist, lag wel om zoo te zeggen in de natuur
der dingen voorbestemd. Wat hem lang misschien
weerhield: de herinnering aan Alessandro, de waarschuwing van diens lot, verbleekte in de jaren van voorspoed al meer en meer door den glans rondom Cosimo
— en zoo zal het verleden, de vlucht uit Florence, het
vanitas vanitatum en de inkeer te Camaldoli vergeten
worden, zal de kunstenaar om geld en eer, weer een
vorstenmacht dienen als hoveling; eerst in dienst bij
paus Julius III en daarna (en zoo vormde het Florentijnsche hof den achtergrond der Vite) hertog Cosimo I.
Hij dient, maar anders dan vroeger; jets in hem houdt
den weg naar de toekomst vrij. En hij kan zich ook alle
toekomst vrij houden: zijn ruimte is met de jaren zooveel grooter, zijn baan zooveel breeder geworden. Wat
eertijds voor den jongen Giorgio het geluks-lot der
carriere was: de gunst der machtige Medici's, is het
voor den kunstenaar-van-naam niet meer, althans het
beheerscht niet meer alle uitgangen van zijn bestaan.
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Zeker, de macht en de invloed van het Florentijnsche
hof, de bescherming van een maecenas als Cosimo zijn,
Vasari weet het beter dan wie ook, voor een schilder
een kostbare kans (daarvoor heeft hij ook ten leste,
toen paus Julius III niet gaf wat hij begeerde, met veel
diplomatie en langs het spel der connecties, het Florentijnsche hof weer gezocht) maar voor hem niet meer
de êênige kans. In het Vaticaan, in de paleizen van
prinsen en kardinalen, vorsten en bisschoppen, in Rome
en Bologna, Parma en Napels, Mantua en Pisa, overal
bewaart hij andere kansen, overal houdt hij een ijzer
in het vuur, overal weet hij thans den weg der connecties en den prijs der gunsten. En hij is door deze veelzijdige ervaring van menschen en machten te geschoold
in het spel der belangen geworden, om alles op een
kaart te zetten en alles in een hand te geven: hij dient
als kunstenaar maar verliest zich niet als hoveling —
en zoo blijven Florence en Cosimo in zijn leven wel
steeds achtergrond en stimulans, maar taak en werking
liggen hem wijder in de wereld, liggen in opdrachten
en reizen, in de bewegelijkheid, in de vrijheid. En dat
laat hij vooreerst niet meer los al wordt later de
dienstbaarheid toch grooter dan de vrijheid, de hoveling
toch sterker dan de kunstenaar...
Deze bewegelijkheid in de wereld, de ontmoetingen
die hij daardoor heeft en de vele verbindingen die zich
daaruit vormen, maken hem tot een middelpunt in het
cultureele leven van zijn tijd (daarmee nadert de nog
r
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ongeschreven Vite al dichter het brandpunt, de vlam
der ontdekking) en geven hem een invloed, die heel
wat grooter is dan, naar creatieve maat gemeten, zijn
kunstenaarschap toekomt. Hij was een der kunstenaarsfiguren, die als het ware een intermediair vormen tusschen wat voorbijgaand en wat onsterfelijk is in de
scheppende verbeelding; zooals in elken tijd, in elke
generatie zulke gestalten naar voren komen, die niet
door hun arbeid maar door hun verschijning, niet door
hun werk maar door hun werking in de kunsten fascineeren. Is het geheim van die werking hun begeerte
naar menschen: bestaan zij in hun omgang? En maakt
de volheid hunner ambitie, hunner menschenbegeerte,
die omgang dan tot een eigen vorm van het scheppende... is zoo misschien Vasari's invloed op zijn tijd te
verklaren? Ook hij zoekt de menschen en — het weerkaatst immers steeds in den spiegel wordt door hen
gezocht; kent vele kunstenaars, bouwmeesters, schilders,
schrijvers, zooal niet persoonlijk dan toch wel door wat
de actualiteit van het creatieve te noemen is, vele hofbeambten, staatslieden en bankiers, staat met velen in
briefwisseling, bemiddelt waar er geschillen zijn, helpt
hen (en vergeet daarbij zichzelf niet) en wordt door
hen geholpen. En, waakzaam op alle kansen, een bedevaartganger naar alle oorden waar macht en aanzien
wonen, zoekt hij bovenal de vriendschap der twee beroemdsten, van den gevaarlijkste en van den grootste:
Pietro Aretino en Michelangelo.
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Met Aretino was Vasari, na Alessandro's dood,steeds
in briefwisseling gebleven: zulk een verbinding lief hij
niet meer los. Steeds bereid den gevaarlijk-machtige
te dienen en aangenaam te zijn, zendt hij hem — want
Aretino is een hartstochtelijk verzamelaar werk van
zich en anderen ten geschenke, houdt hem van alle
ontmoetingen, van alle intriges rondom de kunst op
de hoogte, vleit hem in mooi gestyleerde brieven, waar
hij blijkbaar erg zijn best op gedaan heeft, en tracht
telkens weer zich nuttig te maken. Of het enkel berekening of ook bewondering is geweest? Waarschijnlijk een evenwicht van beide; in naturen als de zijne
ligt steeds het eene vlak naast het ander en vaak onherkenbaar er doorheen. En Aretino (die wel den
soortgenoot herkend zal hebben) beseft zeer goed zoowel de bruikbaarheid als de waarde van deze berekenende bewondering — en wanneer zijn nieuwste
comedie, La Talanta, voor de eerste maal opgevoerd
zal warden, vraagt hij Vasari naar Venetie te komen,
om daaraan mee te werken. En Vasari, hoewel hij weer
een studiereis naar Rome wil ondernemen, laat dit
onmiddellijk achterwege om aan Aretino's wenschen
te voldoen: de connectie gaat vciOr de studie!
Zijn reis naar Venetie en zijn ontmoeting met Aretino,
brengen hem te midden van de schilders der Venetiaansche School: Titiaan en de kring van kunstenaars rondom dezen grooten Venetiaan. Vasari kende den aard
van hun arbeidsveld (wie, die meetelde in Italie, kende
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deze niet?) maar nadert nu, in den persoonlijken omgang, in het licht van hun stad, het wezen dezer kunst
veel dichter dan in de verte mogelijk was: als een
creatieve ervaring hetgeen alles weer in de Vite
herinnerd zal worden. Want zijn cultuur-nieuwsgierigheid is mêêr dan picturaal tourisme; reeds Lang maakt
hij aanteekeningen van alles wat hij ziet en verzamelt
gegevens omtrent leven en werken der kunstenaars.
Vaag zweeft hem daarmee een beeld, een plan, een
wenschdroom voor den geest, die nog geen naam en
geen gestalte weet voor zijn verschijning en enkel
schaduw blijft, maar toch naast het doel van elke reis
een tegendoel zoekt. Waarom Vasari dan ook in
Venetie, om de werken van oude en jonge meesters
te bestudeeren, vele kerken en paleizen bezoekt, de
kunstverzamelingen en kunstverzamelaars, en zich
daarmee nieuwe verbindingen en ook r want dit volgt
steeds op elkander daardoor weer nieuwe opdrachten
verwerft. En dit te gemakkelijker, waar zijn medewerking aan de opvoering van Aretino's comedie veel
bijval vond en hem als schilder-virtuoos snel naar voren
bracht in de Doge-stad.
Die medewerking is dan ook een heel omvangrijke
arbeid geweest: niet slechts het tooneel-decor ( dat was
hier maar een onderdeel) doch de gansche zaal, waarin
de opvoering plaats vond, werd door hem en eenige
andere Venetiaansche schilders met mythologische
voorstellingen en allegorieCn beschilderd, waarvoor
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Aretino het programma had opgesteld en die als het
ware het spel der comedie picturaal souf fleerden. Een
in aanbouw zijnd huis, waarvan nog maar alleen de
buitenmuren stonden, moest hiertoe geheel ingericht
en omgebouwd worden, de wanden in nissen verdeeld
en de zolderingen in paneelen --- en daar, weer onderverdeeld in verschillende tafereelen, werd de geschilderde scênerie op aangebracht; verlicht door achter
groote, gekleurde glaskogels geplaatste lampen, zoodat
spelers en toeschouwers, tezamen opgenomen in het
literair decor, welhaast ook tezamen het spel vormden
en in het voetlicht der comedie traden. Het geheel der
schilderingen met honderden levensgroote figuren van
goden en godinnen en vele allegorische attributen, moet
zelfs voor den virtuoos Vasari een krachtproef in tempo
geweest zijn, en is dan ook waarschijnlijk meer een
ruimte-decoratie van schilders-journalistiek dan een
schepping van beeldende bewogenheid geworden.
Maar het vond grooten bijval en werd vurig bewonderd;
naar Vasari verhaalde, betreurden alien dat dezen
schoonen bouw niet voor eeuwig bewaard kon blijven.
Ondanks den bijval en ondanks de vele opdrachten,
die hij te VenetiE verwierf, schijnt hem de Doge-stad
toch ergens teleurgesteld te hebben. Althans hij laat
zich in de Vite door een der Venetiaansche schilders
den raad geven weer naar Rome terug te keeren, waar
de ware school van alle edele kunsten, waar men talent
beter naar waarde te schatten en naar verdienste te
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beloonen weet dan in Venetie welke tirade al te
merkbaar een grief verbergt. Hij is dan ook, eenmaal
vertrokken, niet meer in Venetie teruggekeerd — behalve jaren later voor enkele dagen op een doorreis —
hoewel hij de schoonheid der stad, het wonder van
haar wezen, nog op het eind van zijn leven een der
merkwaardigste ervaringen zijner zwerftochten noemt.
Was Aretino, met de vriendschap der belangen,
gemakkelijk te veroveren geweest, de grootste van
alien echter, Michelangelo, is niet te vangen met de
adoratie der berekening, niet om te koopen met serviliteit. Onbereikbaar, donker en eenzaam, met heimelijke vrees door alien bewonderd — want wie zoo groot
en zeldzaam van verschijning is, wordt steeds, als een
wezen dat niet van hun wereld is, door de menschen
gevreesd schijnt een sombere verachting hem in zijn
hoogte of te sluiten van alles wat daar beneden in de
diepte beweegt en leeft en begeert. Midden in de
wereld, midden in .zijn tijd, een pool van het creatieve,
staat hij toch afgezonderd van alien: hier durven ook
de machtigsten niet, paus noch vorst. Deze mensch is
te groot om te naderen... maar wat Vasari begeert,
bereikt hij. En Vasari wil dezen hoogsten top, wil
Michelangelo bereiken. De brand der ambitie tegen de
koude van het genie... en ook dit gelukt dezen wonderlijken levensjongleur: wat voor fluweelzachte behoedzaamheid, wat voor slangenbezweerders-betoovering
is het geweest, die hem altijd weer de menschen winSchilderkunstige Avonturen 9
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nen deed? En wat Michelangelo aan Vasari bond, of
deze donkere, en afgewende mensch een werkelijk
gevoel van vriendschap en genegenheid voor den fluweelen wereldling gevoeld heeft, wie die het weet —
maar een vertrouwelijke en zelfs een diep-gaande verbinding is het niettemin geweest. De omgang tusschen
beiden wijst daarop: herhaaldelijk heeft Vasari, wanneer hij te Rome verbleef, in het huis van Michelangelo
gewoond; een te zeldzame gunst om aan een onverschillige verleend te zijn.
De eerste stap naar dezen omgang vormde tusschen
de kunstenaars de kunst. Een schilderij van Vasari, een
„Kruisafname" in een landschap waar, uit de opengespleten aarde, de dooden herrezen, werd door
Michelangelo opgemerkt en verwierf .zijn waardeering.
Dat gaf Vasari een kans, eenmaal v5Over wist hij, met
de intuitie van den menschenvanger, verder te komen,
den meester te bereiken en opgenomen te worden in
den kring der meest nabijen en ten leste in den kring
der meest vertrouwden.
Het bleef de omgang van een meerdere met een
mindere, van den begeerige, die zoekt en den koele,
die gezocht wordt. Vaak beantwoordt Michelangelo
de brieven van Vasari niet of nauwelijks; steeds is de
laatste dienende, de gehoorzame, de wachtende... en
dit is wellicht het beste deel van zijn wezen geweest:
tot zulk een dienen — en bier uit waarachtige vereering bereid te zijn. Want dat hij, naast alle be-
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rekening, naast alle vleiende baatzucht, voor Michelangelo een diepe en gave bewondering bezat, is onmiskenbaar. Lift heel zijn houding, zijn brieven, zijn
Vite voelt men, boven alle hovelingen-list geheven, de
waarheid dezer bewondering: in het genie van den
meester zag hij een sluitsteen der eeuwen, de hoogste
samenkomst van al wat de voorgangers scheppend
gewild en beeldend geloofd hadden — Michelangelo
was dan ook de eenige der toenmaals levende kunstenaars, door hem in de eerste uitgave der Vite beschreven:
eindpunt en bekroning van het verleden en van de
meesters uit dit verleden.
De fascineerende nabijheid van deze wereldgestalte
wekt in hem een stroom van nieuwe begeerten: door
den afglans van den groote werd hijzelf grooter; door
de kracht van den sterke zelve sterker. Naast dezen
gigant — die het olieverf-schilderen verachtte als een
te vrouwelijke taak: de ware arbeid van een man was
de bouw- en beeldhouwkunst — en door dit oordeel
geoordeeld, beseft hij de eenzijdigheid van zijn schilderschap, de begrensdheid zijner daden. De spiegel, waarin hij zich spiegelt: het genie van den ander, toont hem
diepten in het eigen talent, die hij steeds voorbijgegaan
was; een wijder toekomst, een grooter perspectief van
scheppende verbeeldingen gaat open; er is mêêr te bereiken voor wie de wil en de moed van een Vasari bezit
-- en zoo werpt hij zich met al de voortvarendheid en drift,
die in hem zijn, op een nieuwe taak: de architectuurl
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Zij was hem niet vreemd. Eer de nieuwe bloei van
een oud verlangen: reeds ten tijde van Alessandro, toen
de jonge hertog groote plannen maakte en vele bouwwerken ontwerpen liet, had Vasari hiervan de beteekenis voor zijn toekomst begrepen, en met de virtuositeit,
die hem alle dingen van zijn begeerte licht maakte, al
heel spoedig eenige kleine werken, waaronder de orgelgalerij in den Dom te Florence, ontworpen en den
bouw daarvan geleid. Doch later, in den vloed van
schilder-opdrachten en bestellingen, was dit teruggebleven; nu echter, door den ander gewekt, komt het
weer boven. En daarmee komen ook, dit is het geluk
van zijn tijd, voor een man van zijn naam en verbindingen, volop de creatieve kansen. Want hier moest
niet het talent wachten op het werk — en in dit machtelooze wachten verarmen en doodbloeden, zooals maar
al te vaak in een lateren tijd de tragiek der kunstenaars
en de vereenzaming der kunst werd veeleer schijnt
het wel of toenmaals, in die gelukkige cultuur, het werk

op het talent, op een hand om geplukt en dan
van kans tot kans ook grooter van bereiken te worden.
Het is deze rijkdom aan creatieve kansen r vanwaar
en waarom juist toen? waardoor in de Renaissance
die hoogconjunctuur van veelzijdige talenten ontstond,
ja, hen welhaast dwong om veelzijdig te zijn, en waardoor ook Vasari, naast zijn virtuoos schilderschap, een
bouwmeester van vele en belangrijke bouwwerken, een
literator van gezag en grootheid kon worden, zonder
wachtte
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nochtans, als Michelangelo, een genie to zijn. Genie is
ook in de Renaissance een zeldzaam verschijnsel, maar
de cultureele vruchtbaarheid van den tijd, die het
talent niet opsloot in een taak, die geen akker braak liet
liggen, bracht alles tot bloei wat bloeien kon, overdadig
en rijk in de zon van het Zuiden.
Zoo kon een figuur als Vasari zich veelzijdig ontplooien en groot worden, zoo de Vite ontstaan. Want
langzaam rijpen de jaren en groeit het avontuur der
ontdekking den morgen tegemoet; langzaam heeft de
tijd zich daar omheen verzameld en wil opengaan.

V
Had het kunsthistorisch later zoo beroemd geworden
avondgesprek bij den kardinaal Farnese althans
naar Vasari het in zijn eigen levensbeschrijving verhaalt als het ware de touwen losgegooid voor het
vertrek der vloot, voorbereid was de reis reeds lang.
Reeds lang had de ontdekker zich inlichtingen en lading
voor den ontdekkingstocht verzameld; jaren voor de
bijeenkomst in het Farnese-paleis wist, vaag van doel
en onbestemd van vorm, iets in hem reeds den omtrek
van het onbekende land, al kende zijn hand de richting
niet waarop hij sturen moest. En misschien ligt de
eigenlijke beteekenis van het beroemde avondgesprek
ook niet zoozeer in de dateering van het toeval, dan
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wel dAdrin, dat het Vasari de daad wees, waarvoor hij
zijn krachten verzamelen kon. Schijnen groote dingen,
groote ontdekkingen vaak door een impuls, een toeval
to gebeuren, in werkelijkheid ligt hun ontstaan veel
verder terug: een groei in de diepte als een koraalrif in
zee; een langzaam voltooien door jaren van onzichtbaar bouwen.
Zoo ontstond ook de Vite: op vele reizen verzameld,
opgebouwd uit vele schijnbaar doelloos en stellig weinig
planmatig bijeengebrachte aanteekeningen en opgeschreven gedachten. Doch eenmaal tot een doel geordend en in het gelid gezet, was het een materiaal
waardoor Vasari, met de hem eigen wil-naar-welslagen,
zijn ontdekking voltooien kon, recht-toe, recht-aan naar
de bestemming.
Vier jaren werkt Vasari doelbewust aan de eerste
Vite. Niet als aan een arbeid, niet als een kunstenaar,
die blind door genade gegrepen geen ander doel, geen
anderen uitweg weet dan dat êêne en onafwendbare,
maar als aan een taak van nuttige eerzucht. De bestellingen en opdrachten der schilders-carriêre gaan
voor; het werk aan de Vite blijft eigenlijk voor zijn
vrijen tijd bewaard, het schijnt eigenlijk een touristenreis in de letterkunde. Zoo ontstaat geen werk der
genade, geen groote levens-dichting, dat gaat anders!
En zoo is ook in waarheid de Vite niet tot groote literatuur geworden; geen bloeiend dichterschap getuigt er
van zijn vervoeringen; ook dat ging anders! En toch
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ontstond hier de eerste opzet van een ontdekking, die na
zijn voltooring in de tweede uitgave een der merkwaardigste werken in de geschiedenis der kunst zou worden,
een vier eeuwen Lang door elke nieuwe generatie weer
gelezen boek, dat steeds een nieuw geslacht to boeien
wist en levend bleef. Een dezer zonderlinge spelingen
der cultuur, waardoor een van wezen en vorm nietmeesterlijke schepping — want dat was, in creatieve
beteekenis, de Vite tenslotte toch bijna me er dan een
meesterwerk werd, mêêr en dieper werking had, eeuw
na eeuw, dan veel wat van schoonheid en vervoering
zooveel grooter was en niettemin, door den tijd verbruikt,
sterven moest. Het schijnt wel of er somtijds werken
ontstaan, die als een brandglas in zichzelf niet lichtend,
toch door een kracht in hen het licht, dat van buiten
komt, tot een vlam ontsteken. Dat dit lichtende in de
levensbeschrijvingen voor een deel het beschreven
materiaal was: de avontuurlijkheid van het kunstenaarsleven, dat dit voor een deel de Vite haar vaart door
de eeuwen gaf, is zeker... maar wat is daarnaast het
andere geweest, hetgeen hier, zoo wonderlijk voorbij
den aard van zijn schepper, tot element der onsterf elijkheid werd?
De eerste uitgave — in 1550, dus precies in het
midden der zestiende eeuw verschenen, toen haar
auteur bijna veertig jaar oud was —. bevatte honderddrie-en-dertig levensbeschrijvingen. Allen, behalve wat
over Michelangelo geschreven werd, levensbeschrij-
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vingen van kunstenaars, die in Vasari's tijd reeds tot
het verleden behoorden; vanaf Cimabue, die in den
aanvang der veertiende eeuw, tot aan Perino del Vaga,
die eenige jaren voor het verschijnen der eerste Vite
stierf. Het vormt een Lange rij van vaak zeer anecdotisch
en vlug beschreven gestalten, meer met lichte hand
spelend geschetste verbeeldingen van avontuur, dan
levensgetrouwe portretten; van figuren als Giotto en
Botticelli, Rafael en Da Vinci, nog immer groot van
omtrek in de historie, naast figuren, die later volkomen
verloren gingen, waarvan geen werk meer overbleef:
niets dan een naam in de Vite met enkele verbleekte
lijnen en kleuren er omheen, waarin zij meer te vermoeden dan te aanschouwen zijn.
Historisch juist — men heeft ze later allen tot in de
stoffigste uithoeken nagezeten — waren de levensbeschrijvingen allerminst, en konden zij, als ontdek-

kingen van het avontuurlijke en immer bewegelijke,
ook wel niet zijn. De tijd waarin zij geschreven werden,
was geen kunsthistorisch geordende tijd, en die ze
schreef geen kunsthistoricus met den vinger op de
letter, maar een reiziger, een avonturier langs overleveringen en geruchten, een schilder, die naar den
aard van zijn humanisten-omgeving over een verleden
schreef, dat meer gevoeld dan gekend, meer geschilderd
dan onderzocht werd. En wellicht zal men het ware
avontuur ook niet anders benaderen dan zóó; wellicht
gaf juist dit verbeeldingsspel lang de onwaarheid der
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feiten de Vite het levend-boeiende... wat is tenslotte
de waarheid van een realiteit, wat de leugen der verbeelding?
Overleveringen en geruchten vormen dus de eigenlijke bronnen, waaruit de reiziger dronk. Maar daarnaast vond hij ook vele gegevens in oude gildeboeken,
inschriften en grafschriften en wat er bij dichters en
geschiedschrijvers (wie dezer wel en wie niet door hem
geraadpleegd werden, is nog altijd een opgewekte strijd
tusschen Vasari-geleerden) over kunstenaars en kunst
to vinden was. 'Int dit alles, tezamen met de herinneringen van hetgeen hij op zijn reizen gezien en ervaren
had, uit deze mengeling van indrukken, historisch ware
en versierd anecdotische, werden de levensbeschrijvingen toebereid, gelardeerd met beleeringen en ontboezemingen in den overladen trant van zijn tijd en
humanisten-smaak, en vooral, weelderig van lof, met
menige buiging tegen de vorsten, die de kunst beschermden. Ook daarin bleef hij een hoveling... en zoo ging,
met een weidsche opdracht aan hertog Cosimo, het
driedeelig werk, verlucht met houtsneden van kunstenaars-portretten (of wat daarvoor moest doorgaan,
want ze waren soms op wonderlijk-willekeurige wijze
opgebracht) als eerste mare der ontdekking de wereld in.
Was met de Vite van 1550 de doorvaart naar het
avontuur gevonden, het nieuwe gewest ontdekt, dat
zijn ontdekking eigenlijk onvoltooid bleef, had Vasari
geweten en erkend.
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„Neem dus hetgeen ik U bier bied, zoek daarin niet
wat ik niet volbrengen kon, en ik beloof U alien in
niet al to langen tijd een aanvulling met vele zaken, die
tot dit werk behooren, benevens de levensbeschrijvingen
van thans nog levende kunstenaars... Voor hen, en ter
aanvulling van wat ontbreekt, zal ik steeds met vreugde
weer naar de pen grijpen!"
Met deze belofte voor de toekomst, werd de eerste
uitgave der Vite besloten. Achttien jaar later, met de
uitgave der tweede, de eigenlijke en groote Vite, loste
hij die belofte in, voltooide zijn ontdekking en daarmee
het werk dat door de eeuwen heen zoo merkwaardig
groot van invloed op de geschiedenis der beeldende
kunst zal wezen.
In die achttien jaren, die tusschen ontdekking en voltooien liggen, heeft Vasari, de mensch en de kunstenaar, bereikt wat eenmaal in .zijn jeugd tot doel gesteld
en in stagen arbeid nagestreefd was: roem en welstand!
Hij is er gekomen in de rij der machtigen, in het huis
der weelde; hij is een der alom zichtbare figuren in zijn
wereld geworden, midden in een Leven van veelbesproken daden, in een kunstenaarschap van veelgeprezen
werken: leerlingen en helpers zien met vereering naar
den meester op! En als hofschilder en hofbouwmeester
van den machtigen Cosimo de Medici, aan wien hij
zich ten leste geheel verbonden heeft, is hij niet slechts
een der meest invloedrijke kunstenaars in Toscane,
maar ook daarbuiten reikt zijn invloed, geldt zijn mee-
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ning, klinkt zijn naam. Wat groot is in Italie heeft hem
opgenomen, de besten van zijn eeuw erkennen hem, de
machtigsten van zijn land beschermen hem en vormen
den achtergrond van zijn roem.
Wie veel macht heeft, wekt veel tegenstand, wie
hoog in aanzien klijnt, heeft veel benijders, !aster en
vijandschap liggen steeds en gevaarlijk dicht op het
spoor zijner daden en wachten hun kans. Het kon wel
niet anders: ook zulk een door zijn plaats en welstand
overal zichtbare figuur als Vasari, wekte, al wist hij
zich glad en balanceerend tusschen de menschen te
bewegen, veel nijd, veel verweer en vijandschap. Telkens moet hij zich dan ook, bij paus Julius III en Cosimo
de Medici, verdedigen tegen beschuldigingen en intriges; zijn brieven aan hen of hun hofbeambten zijn
soms welhaast juridische pleidooien inzake kunst contra
critiek. Doch op het schrijven van zulke brieven verstand de literaat Vasari zich voortref felijk, en op het
pareeren der intriges de hoveling eveneens. Hij kent
alle listen van den afgunst, alle sluippaden van den
laster; ook in dit spel is hij virtuoos — en zoo weet hij
niet alleen steeds in het duel te winnen, maar ook
door den aanval heen, snel en paraat vaak vie) te
manoeuvreeren, dat hij met winst uit den strijd keert:
meer gunsten, meer invloed, meer glans als buit na
den slag!
Behoorde dit tot het risico der carriere, al met al
echter, in op- en neergang, is het voor den ontdekker
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der Vite Loch waarschijnlijk een rijk en gelukkig leven
geweest. Immers hij vond wat hij zocht, bereikte wat
hij begeerde en heeft, wat hij bereikte, steeds ook ongeschonden behouden, steeds hooger naar den top gevoerd: een dier gelukkige kunstenaarsfiguren aan wie,
juist omdat zij slechts om het welslagen in de wereld
creatief waren, de tragiek van het creatieve: de doem
der genade, op lichte voeten voorbij ging. Over de
oppervlakte van het leven glijden ,zij den glans der
wereld binnen elke tijd kent ze, elke generatie heeft
ze voortgebracht, deze blinkende maar ondiepe naturen,
die met vaart en vlijt steeds vooraan komen en vooraan
blijven, die steeds wat anderen uit leed en genade moeizaam tot schoonheid en waarheid schiepen, breed en
gemakkelijk in bezit namen als een koekoeks-jong het
nest van een nachtegaal: altijd hongerig naar roem en
altijd welgeslaagd. Want hun talent ligt „gelukkig";
het sluit aan op alle begeerten van hun omgeving, bedekt de oppervlakte en blijft immer boven, begaafd,
snel, veelzijdig, de pronk van hun tijd en de bewondering der gemakkelijken maar nimmer groot en
weer snel vergeten door wie na hen komen opdringen.
En zooals hun carriêre is ook hun karakter: immer
vaardig en buigzaam, maar nergens manlijk en niemand trouw, steeds voor wie de macht bezit, steeds
bij wat omhoog gaat... en tot dezulken behoort, in
wezen, ook Vasari. Wat een man als Michelangelo
groot maakt gelijk zijn scheppingen, waardoor hij als
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het ware buiten zijn eeuw reikt: de koningstrots en
vorstelijke hoogheid, waarmee hij tegenover de machtigen staat en onaanrandbaar voor hen blijft, kent de
buigzame journalisten-ziel van een Vasari niet. Heeft
Michelangelo, bij het beleg van Florence door de
pauselijke troepen, voluit de zijde van zijn vaderstad
gekozen, de verdedigingswerken gebouwd en als een
der leidende figuren in den wanhopigen strijd tegen
de tyrannie, tegen Clemens VII en Karel V, paus en
keizer, vrij en groot zijn toekomst, zijn kunstenaarschap
en leven in het zwaard geworpen, vlucht en verbanning
tegemoet voor zulk een manlijken moed, voor zulk
een offer der overtuiging is een Vasari te glad en van
innerlijk te onbewogen, voor zulk een opstand tegen
de macht te berekenend van evenwicht; daaraan waagt
hij zich nimmer en voor niets. Wat opkomt uit geestelijke diepten en stroomen, die buiten zijn kunstenaarscarriere liggen en wat die carriere schaden kan, dat
ontwijkt hij of gaat hem voorbij.
Al de groote geestelijke beroeringen van den tijd
gaan hem voorbij. De religieuze revolutie der Reformatie, die donker als een onweer opzet in de wereld
van het avondland, de ziel der menschheid aanraakt,
een structuur der eeuwen omwentelt en een andere
wereld omhoog brengt (en die ook voor velen en voor
de besten van Toscane en Italie een diepe, persoonlijke
ervaring werd in vele schakeeringen en vormen, al
veranderde door de wenteling dezer religieuze revolutie
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niet, zooals in het Noorden, het geheele beeld van
mensch en Staat) Vasari raakt het niet! De tijd, waarlangs hij leeft en langs wat daar in de diepten dreunt,
blijft slechts een historisch donkere achtergrond, die
zijn verschijning te lichter van omtrek maakt (om de
verte misschien, die onze aanschouwing daarvan
scheidt?); hijzelf, zijn eigen bestaan, wordt door de
groote verstoringen der eeuw nergens gedeerd, zijn
taak als kunstenaar, zijn scheppend vermogen er nimmer door beinvloed zoomin als de kunst van het
Zuiden er tenslotte merkbaar door beinvloed is geworden.
Die taak had dan ook, naar haar volume, genoeg
aan zichzelve, meer dan genoeg. Hoewel een virtuoozentaak, omvat zij een arbeid meer dan genoeg om een
menschenbestaan tot aan den rand te vullen; een arbeid
waartoe geen dag verloren mocht. Het is een verbluffende hoeveelheid werk, die Vasari in deze jaren
volbrengt: de ombouw van Cosimo's paleis te Florence, de bouw der Uffizi, de restauratie van het paleis
der San-Stefano-ridders te Pisa, en daar tusschen door
een stroom van schilder-opdrachten: altaarstukken,
portretten en fresco's, ontwerpen voor gobelins en
feestversieringen, triomfbogen en schilderingen, zalen
vol, duizenden figuren en allegorieen en attributen,
groote ondernemingen, waarvan hij de leider was,
veelzijdige werken, die den ganschen mensch eischten, alle wil, alle aandacht, alle dagen! De op-
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somming er van beslaat in zijn eigen levensbeschrijving
vele bladzijden en noemt dan nog niet alien: hoewel
hij een virtuoos was met veel helpers, een snelschilder
met een gemakkelijke hand, een ware encyclopedie van
allegorische ideeen en vondsten, nochtans de roem, het
aanzien en den welstand kreeg hij niet om niet, een
bestaan van arbeid en arbeid en nog eens arbeid is er
de voorwaarde van geweest!
Verwonderlijk — en het bewijst hoe vol van wil en
werkkracht deze Renaissance-mensch was — is wel
dat Vasari, naast de veelomvattende taak in de beeldende kunst, ook voor de literatuur steeds paraat blijft.
De Vite, en de bewondering die hij daarmee oogstte,
hadden hem de waarde van zijn talent en wat daarmee
aan invloed op de wereld te veroveren viel, in vele
vormen geopenbaard — en Vasari was er de man niet
naar om dit, eenmaal gegrepen, weer los te laten. Zoo
blijft hij dus litterair paraat. Niet om, zooals verwacht
kon worden, de beloof de voltoofing der Vite uit te
werken en op te brengen; dit laat hij jarenlang liggen
terwille van een andere schrijvers-begeerte: een boek
over de antieke bouwwerken van Italie samen te stellen.
Daartoe wilde hij, bij een reeks door hem gemaakte of
van anderen overgenomen teekeningen, een verklarende tekst over de waarde, de structuur en de historie der
Romeinsche oudheden in Italie schrijven, om aldus drie
kanten van zijn aanleg, drie talenten van zijn kunstenaarschap: de bouwkunst, de teekenkunst en de letter-
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kunde, in 66n taak creatief saam te vatten. Doch ook
dit was voor zijn drift naar werking-in-de-wereld niet
genoeg, hij greep nog verder en hooger en ving aan
een wijsgeerig humanistisch betoog, een dialoog over
kunst te ontwerpen niet voor niets waren humanisten
als Pollastra en Valeriano de leermeesters ,zijner jeugd
geweest.
Deze dialoog was de neerslag van een gesprek met
Michelangelo. De meester had omstreeks 1550, kort
voor het verschijnen der eerste Vite, op een tocht te
paard met Vasari, in een oogenblik van vertrouwen en
openheid, zooals weleens stroeve en gesloten naturen
ontspant en dan langverzwegen gedachten openbaart,
zijn denkbeelden over kunst en leven uiteengezet; en
jarenlang bleef dit gesprek den ander bij, bleef dit inter.
view in het zadel een groote herinnering, waaraan
Vasari door den dialoog vorm wilde geven en bewaren

voor het nageslacht. Tot aan het einde van zijn leven
liet hem dit denkbeeld niet los maar de dialoog werd
nimmer geheel voltooid. Evenmin als het boek over de
Romeinsche bouwwerken: zijn eigenlijke en eenige
litteraire meesterarbeid (al werd na zijn dood een deel
der onvoltooid nagelaten geschriften en gedichten uitgegeven) bleef de Vite, en dat in den grooten en omgewerkten vorm der tweede uitgave van 1568.
Daarin vindt het avontuur den waren zin, in deze
voltoofing de ontdekking der beeldende biographie haar
waren bloei. Niet het verleden, niet wat voorbij, frag.

(Vaticaan, Stefanuskapel)

Genezing der kreupelen

(Vaticaan, Stefanuskapel)

Verdeeling van aalmoezen
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mentarisch en overgeheveld is uit geruchten en legenden, maar het gansche beeld des kunstenaars van zijn
eeuw, het levende en nog ademende avontuur wil hij
nu in een greep vangen en voor de toekomst bewaren.
In alle reizen en zwerftochten door de regionen van het
scheppende, voorbij alle opdrachten en bemoeienissen,
die deze achttien levensjaren der voltooiing zoo luidruchtig vullen, blijft dit, stil afwachtend, de eigenlijke
roeping van zijn kunstenaarschap, al wist hij het waarschijnlijk zelve niet. Al duurt het meer dan veertien
jaar eer hij de Vite weer ter hand neemt, al is zijn leven
tot dien steeds dag voor dag vol begeerten, vol eerzucht
en berekening naar andere daden gericht geweest, toch
heeft het steeds voortgewerkt, de verborgen creatieve
wil der roeping, steeds verder gebouwd aan het Caraiben-rif van het wonder.
Natuurlijk, 66k wat men den bovenbouw van dezen
groei in de diepte zou kunnen noemen: het verzamelen
van materiaal en gegevens, had Vasari al die jaren
voortgezet; ook bewust bleef de voltooiing der Vite
steeds zichtbaar aan den horizon. Maar het blijft eigenlijk een bouw buiten de vlucht zijner dagen, een spel
naast de carriêre — en juist daarom misschien het ware,
het onbekommerd-natuurlijke doel .zijner verborgen
scheppingsbegeerten. Dat ging vaak zoo in kunstenaars:
wat zij bewust begeerden en met al de krachten van
hun talent nazaten om beeldend te vermeesteren, bleek
dikwijls zonder toekomst en te gering van scheppende
Schilderkunstige Avonturen 10
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vaart om over den tijd heen te reiken; doch wat zich
welhaast achteloos spelend naast hen schiep, juist daarin werden zij, ontspand en blank van bewustheid, tot
een gaaf instrument van het groot-creatieve. Alsof iets
buiten hun wil, een andere, zingende wil van het wonder,
in zulke oogenblikken van spel en tinteling hen met een
grooten greep veroverde en dienstbaar maakte aan zijn
begeerte zich met een daad te tooien en in een schepping
te verklaren. En al ging het met Vasari en met de tweede
Vite niet zoo lyrisch en vervoerd van genade, ergens
heeft ook bier een dieper element, voren en buiten den
virtuoos, zijn veelzijdig en lichtklinkend talent tot instrument gegrepen. Dat kan niet anders, daarzonder
was de Vite nimmer z•56 ruischend, zoo tot stem en
weerklank over vier eeuwen verwondering geworden.
Iets van dit wonder moet in den Vite-schepper zijn
geschied; dit wellicht is de verklaring van het onvatbare
zijner schepping: hoe een als hij, aardsch en om zijn
verlangens zoo geheel door een Leven-in-het-heden
begrensd, door wereldsch welslagen bepaald en door
ambitie gevorderd, toch tot schepper kon worden eener
welhaast dynamische onsterfelijkheid. Want waar ook
en in welken vorm dit element van het onsterfelijke
getuigen pat, blijft de mensch achter; hij is maar gekozen tot speelgenoot van een vervoering, die kwam
zonder geroepen te zijn en ging zonder herkend te
worden.
Wonderlijk hoe jong en levend het beeld van
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avontuur in de Vite gebleven is. Alsof de figuren, die
daar beschreven staan, alleen maar door door den tijd
verkleed zijn; een maskerade-kleedij hen door het verleden aangetrokken om ze bont en uitbundig te maken.
Doch telkens wanneer het masker een oogenblik wordt
opgelicht, herkent men een menschengelaat, dat steeds
naast ons geleefd heeft als vleesch en bloed van onze
geboorte. Vier eeuwen liggen tusschen hen en ons —
en wie zich een oogenblik op de som van dezen afstand
bezint, de stroom der geslachten, daden en gestalten
waarmee zij voorbijging, de verwoestende wentelingen
der historie, waardoor het leven van den mensch telkens
weer omgeworpen en vervormd werd, verbaast zich
hoe weinig de psychische structuur van het kunstenaarschap in aard en bestaan eigenlijk veranderd is. Het
schijnt wel of in het wezen daarvan, door een wet van
de soort, een eeuwig rhythme deint, een niet te verstoren
evenwicht van beweging, dat na elke verontrusting
weer tot denzelf den telgang terugkeert; alsof oorlog
en revolutie, vooruitgang en beschaving alleen maar
rimpelingen aan zijn oppervlak waren. De Vite bewijst
het: de ziel van het avontuurlijk-creatieve bleef zich,
in alle bewogenheid van hart en geest, vier eeuwen
lang verrassend gelijk. En niet slechts in die bewogenheden, maar ook wat losser ligt, dichter bij het oppervlak en meer kwetsbaar door den tijd, datgene wat uit
leven en omstandigheden gevormd, kleur en richting
van het kunstenaarschap in de wereld bepaalt, ook dat
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staat hier, van vier eeuwen her, beschreven alsof het
nog immer uit ons midden opkomt. Wonderlijk warm
van adem en levend-nabij, bijna alsof een groote hand
menschen en dingen uit den dag-van-thans genomen
en in een verte heeft gezet, waarin zij nog steeds door
ons heden bewogen schijnen te worden. Telkens weer
belicht een detail, een .zin, een opmerking dit menschelijk-nabije van het vier eeuwen oude avontuur in de
kunstenaars eener lang verdwenen wereld. Details der
verwondering zooals, om een enkele te noemen, in
het leven van Mantegna, waar vermeld wordt hoe dezen
bij zijn leermeester Squarcione naar gipsmodellen van
antieke koppen studeeren moest. Gipskoppen? En dan
komt de verwondering: het teekenen naar pleister, gebeurde dat reeds toen? Met een Mantegna? En zulk
een kleine, terloops in een paar woorden vertelde bijzonderheid belicht dan plotseling een verre, vreemde,
legendarische kunstenaars-figuur als een leerling waar
men, om zoo te zeggen in de eigen jeugd naast gezeten
heeft, toen men ook pleister teekenen moest: de witte,
kille koppen met hun blinde oogen, versteende lokken
en leege schaduwen. En er blijkt niets veranderd, niets
voorbijgegaan, in ons niet en in den tijd niet — en twee
verten van eenzelfde jeugd schuiven tezamen tot een
verwonderde herinnering...
Zooals in oude scheepsjournalen de boekhouding
van het legendarische — van te nabij beschreven om
legendarisch te blijven tegelijk de naieve nuchter-
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heid van het wonder blootlegt en groot-historische
tochten tot een reeks vaak heel gewone feiten en menschelijk-kl eine daden terugbrengt, waarvan de heroiek
allerminst &Ar ligt waar de verbeelding ze verwachtte,
zoo vindt men ook in de Vite, in dit eerste reis-journaal
van het kunstenaars-avontuur, de heroiek niet altijd
waar men .ze graag vinden wil. Groot-historische figuren, legendarische gestalten van het scheppende, zooals
Rafael, Da Vinci, Michelangelo, die de verbeelding,
door een afstand van eeuwen heen, als de koningsmenschen uit een legende ziet, worden in de Vite —
en deze is er niet minder boeiend om — tot stervelingen,
ook bier van te nabij beschreven om legendarisch te
blijven. Het konings-purper wordt neglige... en al wat
het leven om ons henen klein en moeilijk maakt: afgunst
en ijdelheid, wantrouwen en tweedracht, vindt men in
hen terug, zoodra het om de twee polen van hun verlangen gaat: eer en opdrachten! Men bemerkt dan — en
Vasari vertelt het met een soort naieve openhartigheid,
die voelbaar dicht bij de waarheid komt — hoe de „goddelijke Rafael ( zooals het nageslacht hem noemde)
weinig goddelijk van ambitie, tezamen met Bramante,
bij paus Julius II langs laster en leugens intrigeerde om
Michelangelo het beschilderen van een deel der Sixtijnsche kapel afhandig te maken, hoe het avontuur der
kunst vaak dat van picturale struikrooverij bedenkelijk
nadert, hoe klein de mensch achter den kunstenaar
blijft en hoe de eerzucht de schoonheid regeert. In alien
'

-
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en door alien, de kleinen en de grooten en ook de allergrootsten. Ook Da Vinci en Michelangelo: ze haatten
elkander met den bitteren haat van eenzame roof dieren
op an jacht-revier; elk voelde den ander als een natuurlijke bedreiging; elk wilde den buit van den roem
voor zich alleen en duldde geen tweede naast zich. Dat
was de achtergrond der groote Renaissance-verschijningen in de Vite; alien staan zij aangetast, hun geluk
een fassade, hun bloei een kramp, hun avontuur een
tragiek. De cultureel schijnbaar zoo vruchtbare Renaissance-verbinding tusschen kunst en hof, kunstenaar en
vorst, taak en opdracht, blijkt in werkelijkheid een
welhaast permanenten veldslag tusschen talent en intrige, roeping en wereld. Velen der rijke, groote werken,
toenmaals ontstaan: de Sixtijnsche schilderingen van
Michelangelo, het Avondmaal van Da Vinci, de St.
Pieter-bouw van Bramante, de Vaticaan-schilderingen
van Rafael, blijken als opdracht door een vagevuur van
intriges heengejaagd; een oorlog van meeningen en
belangen, afgunst en hebzucht, met listen en leugens,
laster en omkooperij, met tweedracht en verbittering
zoo werd de schoonheid veroverd! En misschien zal
het ook niet anders, misschien moet al wat groat en
machtig is zoo veroverd worden: door een strijdend
leven been en boven veel verbittering uit omhoog geheven!
Dit is, verborgen in anecdotes, de werkelijkheid der
Vite, de tragische zin van het kunstenaars-avontuur:
.
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een pralende wereld, waarin veel vijandschap en tweedracht, waarin achter al haar blinkende verschijningen
de vale nood van door afgunst en eerzucht verteerde
menschen naar voren komt. En misschien juist ddarom
zoo nadrukkelijk, omdat het ten leste niet Vasari's
doel was dien kant van het avontuur in de groote
kunstenaars om hem henen te belichten. Veeleer gleed
het langs zijn bewondering mee naar binnen, als de
schaduw-werking van een schilderij om het beeld te
accentueeren. Een tegenstelling tusschen licht en donker, naIef-beeldend bedoeld maar waarvan het moreele
relief anders werd dan gezocht was. Waarschijnlijk is
voor den Renaissance-mensch, voor den psychischen
bouw van zijn tijd, het concurrentie-begrip der opdrachten en de strijd der intriges-in-de-kunst een zoo
erkend en natuurlijk verschijnsel geweest, behoorde
zoo tot de hovelingen-politiek der bestellingen, dat het
niet opviel. Eerst later, eerst voor ons, die de legende
der koningsmenschen zochten, verschijnt het te-menschelijke in deze gestalten moreel zoo tragisch belast
door den haat.
Zijn velen der levensbeschrijvingen in de tweede
Vite (deze telt er honderd-zes-en-zestig) evenals in de
eerste, vaak niet veel meer dan vluchtige versieringen
rondom een paar anecdotes gebleven, en maar weinig
beeldend van wezen, anderen echter zijn van vorm en
beteekenis werkelijke biographieen, een werkelijke beeltenis van mensch en kunstenaar geworden. Tot de
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besten daaronder behooren die over de grootste en
meest beroemde kunstenaar uit Vasari's tijd: Andrea
del Sarto, Leonardo da Vinci, Sebastiaan del Piombo,
Raphael en Michelangelo, alsof de biograaf hen, in
tijd en leven nabij, van de werkelijkheid heeft afgeschreven. Vooral de beschrijving van Michelangelo
bezit dit merk-der-werkelijkheid van een verschijning,
die leeft en ademt. Het biographisch materiaal is er
misschien niet juist in geordend zelfs bij deze figuur,
die hij fang en van nabij gekend heeft, haalt Vasari de
dingen, zoowel chronologisch als feitelijk door elkaar
en ook de stijl, waarin geschreven werd, is wel meer
een mengeling van opgekrulde rhetoriek, dan de lyriek
van een vervoerd dichterschap, maar toch wordt hier
een gestalte bereikt, die in zijn eenzame grootheid leeft
en beweegt voor onze aanschouwing.
De aanhef dezer biographie, als zwaai omhoog naar

het eigenlijke verhaal, is kenmerkend voor de overladenheid waarmee sommige gedeelten der Vite geschreven
zijn, kenmerkend ook voor den Renaissance-geest,
waarvan dit de uitlooper was. De geboorte van het
genie wordt hier aldus aangekondigd: „...Hoewel zinrijke en uitverkoren gestalten des lichts, door den veelgeroemden Giotto en zijn volgelingen geleid, .zich immer
weer bemoeiden om de wereld met hunne door de gunst
der sterren en een door gelukkige fantasie verleende
kracht to verrijken, verlangend door de voortref felijkheid der kunst de heerlijkheid der natuur weertegeven,
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om zooveel zij vermochten tot dat hooge begrip te
komen hetgeen door velen intelligentie wordt genoemd,
maar zich alien echter veelmaals tevergeefs daartoe
inspanden, richtte de algoede Bestuurder der werelden
genadig zijn oog naar de aarde, en als hij de vruchteloosheid der vele pogingen zag, de ijverige studien
zonder gevolg, de eigenwaan der menschen, die verder
van de waarheid ligt dan de schemering van het licht,
besloot Hij ons van deze dwalingen te verlossen en een
geest naar de aarde te zenden, die in iedere kunst en
iedere taak alvermogend, ook de ware volkomenheid
der teekenkunst zoude toonen, in ontwerp, omtrek, licht
en schaduwen, waardoor schilderijen ronding en diepte
verwerven, die de beeldhouwkunst naar gaaf inzicht
zou weten te beoefenen en door zijn kennis der bouwkunst woningen aangenaam, veilig, gezond en vroolijk,
goed van verhoudingen en rijk aan velerlei versieringen
zou weten te maken. Bovendien moesten wijsbegeerte
en het sieraad der dichtkunst hem eigen zijn, opdat de
wereld hem in leven en werken, in heiligheid der zeden
en in alle zijne handelingen gelijk een zeldzaam voor.
beeld zou eeren en bewonderen, en hij door ons meer
als een hemelsch dan als een aardsch wezen zou worden
herkend. En daar Hij zag dat in deze dingen en bovenal
in de kunsten van het schilderen, beeldhouwen en bouwen, de talenten van Toscane steeds de eersten waren,
omdat zij met meer vlijt en toewijding dan eenig ander
yolk in Italie zich aan wetenschap en kunst gewijd
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hadden, koos hij Florence, beroemd boven alle steden,
tot zijn woonplaats, om daar de welverdiende, eindelijke
voltooiing aller kunsten in een barer burgers naar het
licht te voeren. Zoo werd de Signore Ludovico di
Leonardo Buonarroti Simoni, die naar men zegt uit de
edele familie der graven van 'Canossa stamde, in het
jaar 1474 onder een voorbeschikt gunstig gesternte,
van een weldenkende, edele vrouw in het Casentinerdal een zoon geboren, in hetzelfde jaar dat Ludovico
slotvoogd der kasteelen van Chiuse en Caprese was,
in het rechtsgebied van Arezzo, nabij de Sasso della
Vernia, waar St. Franciscus de wondteekenen ontving,
op 6 Maart, een zondag omtrent het achtste uur van
den nacht; en de vader gaf hem, gedreven door een
hooger inzicht, zonder zich te bedenken den naam van
Michelagnolo, omdat hij een ongewoon, hemelsch en
goddelijk goed in hem te herkennen meende, zooals
daarna ook bleek uit den stand der sterren bij zijne
geboorte, want Mercurius en Venus waren hem met
blijde aspecten gunstig onder heerschappij van Jupiter;
een teeken dat hij eenmaal door hand en geest heerlijk
bewonderenswaardige werken volbrengen zou..."
Op deze wijze, met veel uitloopers en slingers, werden de levensbeschrijvingen, althans die der meest
doorluchtige figuren, ingeleid, waarbij de wil des hemels
en de stand der sterren opgeroepen staan om het wonder der genade en het mysterie der genialiteit te verklaren. Geheel naar den geest der Renaissance: de
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geheime wetenschappen van astrologie en alchemie
vormden toen, en nog lang daarna, den ondergrond
van het cultureele en wetenschappelijke denken ook
in Vasari; hetgeen weer uitvloeide in de Vite, zooals
veel van hem, van zijn wezen, de elementen van zijn
aard, daarin uitvloeiden. Niet waar hij, zooals in de
autobiographie (die eigenlijk weinig waarde heeft) bewust van zichzelf verhalen gaat, want daar is hij te
waakzaam om zich te geven, dat blijft — en niet altijd
naar waarheid en niet altijd eerlijk een spelevaren
over het oppervlak van daden en bedoelingen, te gearrangeerd van uiterlijk om boeiend van innerlijk te
kunnen zijn. Doch daar, waar hij de anderen beschrijft
en in hun aard tracht uit te beelden, waar hij hun levensavontuur tot een motief der beleering stelt en over hun
menschenlot gaat moraliseeren, juist daar glijdt telkens
uit den achtergrond een kleine waarheid van hemzelf
los en rolt naar voren — en van alle met veel kleur en
krul beschreven verschijningen in de Vite kent men
ten leste een het best: Vasari! Het is daarmee als een
bont maskeradefeest, waarvan men in den morgen
terugkeert: uit den kleurigen stoet der gestalten herinnert men zich 66n het meest van alien: de enkeling,
die niet verkleed was!
Dat gebeurt ook in de Vite en met Vasari. Niet verkleed, een figuur bezijden het feest, wordt hij de meest
werkelijke van alien. Dat lag deels in den dwang van
het metier: hij was als schrijver lang niet veelzijdig en
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als literator lang niet vaardig genoeg om zich achter
zijn eigen werk verborgen te houden. Immers, om in
zulk een uitgebreide reeks beschrijvingen onpersoonlijk
van bekentenis te kunnen zijn en onbeschreven buiten
zichzelf te blijven, eischte een bezinning van beeldend
bouwen en een beheersching van creatieven vorm, die
de schrijvende schilder niet bezat. Hij schreef... maar
nog meer: hij werd geschreven. Onmiskenbaar: heel zijn
hovelingenaard, zijn wil-naar-welslagen, zijn gretigheid
naar geld en aanzien, heel zijn wezen van wereldsch
veroveraar komt blad na blad in de Vite los en gaat
open. Telkens weer vleit de hoveling de machtigen der
aarde, zij zijn de edelsten, de wijsten, de grootsten, hij
heeft bijna Been glanzende woorden genoeg om hun
deugden te tooien; telkens weer hoort men hoe toch
eigenlijk welslagen en belooning voor den kunstenaar
de ware maat zijner beteekenis, de stimulans zijner
daden, het doel van zijn arbeid blijven; telkens weer,
bij elk werkstuk, bij elke opdracht, die hij beschrijft,
wordt, waar het maar mogelijk is, met nadruk de prijs
vermeld, de dukaten, goudstukken, scudi's, die daarvoor betaald werden, de twisten daarover en de gevolgen daarvan; overal ontmoet men den glad-glijdenden veroveraar, den vlotten carriere-jager, den wereldling, die leeft en leven laat, die de menschen kent en
weet waaraan hij toe is met hen — en daarnaast, wonderlijk, bij alle wereldwijsheid en ironie toch ook den
nakven pronker, die graag van zijn succes vertelt en
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het welbehagen in de eigen welgeslaagdheid niet verbergen kan.
Maar toch: hij boeit. Al weet men wel wat hij waard
is: hij verovert! De menschenvanger heeft ook ons gevangen, na eeuwen werkt zijn betoovering nog voort;
de slangenbezweerdersmelodie, die hem de menschen
immer willig maakte, klinkt nog immer door...
Zoo staat het groote avontuur der kunstenaars in
het wonderenboek der Vite, als een picturale duizenden-an-nacht, van vertelling op vertelling beschreven;
zoo staat de groote verteller als de groote ontdekker
van dit avontuur in de wereldhistorie. Want dit: een
ontdekker te zijn geweest, is nog immer zijn wereldbeteekenis en waarde. Wat hij daarbuiten en daarboven wilde zijn: een denker, een verkondiger, een
moralist-in-de-schoonheid, om in die beteekenis door
te werken, daartoe reikte aanleg noch grootheid in hem,
daarvoor is hij, als figuur, te zeer begrensd door den
smaak van zijn tijd en de meeningen van zijn omgeving.
Doch — en dit gaf die eigenlijke begrensdheid een
echo door vele generaties — die tijd was in de beeldende
kunst een zoo hooge verschijning, een zoo gelukkige
conjunctuur van beeldende kansen, schoonheid en gestalten, dat dit als de niet te overtref fen en niet te
ontkomen gietvorm van het volmaakt-creatieve, een
welhaast metaphysische wet-van-eeuwen, het classicisme schiep, die nog vele geslachten binden en beheerschen zou. Schijnbaar de vernieuwing en weder-
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geboorte 1 ) van het schoonheids-ideaal der Oudheid,
bleef deze zijde slechts een spel van humanisten-intellect,
een glazuur met valsche glanzen; het wezen echter, de
levende zin der Renaissancekunst was een uit eigen
diepten en stroomen gestegen cultuur-bloei — en de
kunstenaars waren zich dit bloeien ook vol en in
daden uitlevend bewust, met de natuurlijke zekerheid
eener predestinatie. Zij wisten zich alien de koepeling
van een eenig hoogtepunt, zij gevoelden zich alien,
scheppend, voor een deel Michelangelo's: sluitsteen der
geslachten! Wat hun eeuw bereikte, zoo geloofden zij,
had na de Oudheid nog geen eeuw bereikt; wat Lang
gezocht was, is nu gevonden; wat het verleden onmachtig gewild heeft, is nu voltooid. Anders dan de
literatoren, die in de groote dichters van het verleden,
Dante, Petrarca, Boccacio, een niet meer to bereiken
meesterschap vereerden, gevoelden de schilders en

bouwmeesters der Renaissance zich ver de meerderen
van hun voorgangers. Wat die getracht en geschapen
hadden was hen het gestamel van onwetenden, en hoe
verder weg het in den tijd terug lag, hoe dieper verloren

1 ) ,,Renaissance" is maar de benaming van een verzamelbegrip, geen
definitie! Een water, over twee eeuwen stroomende en nit zeciveel zijstroomen
en meren gevoed, dat elke localiseering in tijd en gestalte, vanaf Burckhardt
tot Spengler, eigenlijk niet veel verder dan deze twistvraag kwam: wat in de
rivier de delta, en wat in de delta de rivier is geweest — en van oplossing
Piet ver afligt van een nieuwe twistvraag: wat er eerder was, de kip of
het eil
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het in onvermogen scheen. De anders-gerichte, af gewende en synoptische schoonheid der vroeg-Christelijke
mosaIeken en Middeleeuwsche fresco's, de meesterwerken der Romaansche bouwkunst en Gothiek waren
voor hun hoog-opgevoerde, weelderige en bijna alchimistisch-wetenschappelijke vormenkennis en gevoelens
een barbaarsche uiting van primitieve onwetendheid;
een soort historische negerplastiek, curieus misschien,
maar cultureel waardeloos. Vooral te Rome en voor
de kunstenaars der nieuwe Romeinsche School, was
dit een onbestreden geloofswaarheid en zou door hen
nog eeuwenlang de onbestreden geloofswaarheid van
het Noorden zijn. Waren in de andere beeldende
cultuur-centra, zooals Siena en Florence, de herinneringen aan de tradities en aan de meesters daarvan nog
in eere gehouden, Rome echter, dat de groote tijden
van Julius II en Leo X, dat de triomf der nieuwe beet.
dende impuls in tallooze meesterwerken doorleefd had,
Rome verwierp daárdoor alle verleden om enkel toekomst te zijn.
Tusschen Florence en Rome staat de Vite, staat
Vasari. Dat de werken van het verleden niet geheel en
al waardeloos, dat de meesters daarvan niet geheel en
al zonder grootheid waren geweest, uit dit inzicht was
tenslotte de Vite ontstaan en naar dit besef gevormd.
Maar het was een historisch, geen aesthetisch besef,
een inzicht van het verstand, niet van het hart. Ook
voor Vasari, voor het hart van zijn kunstenaarschap,
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is het heden de triomf en groote voltooing, de koepel
over de eeuwen: hij was een der meest strijdvaardige
paladijnen van de Romeinsche School, een der meest
geloovige adepten van haar openbaringen. Wat te ver
daarvexir lag: de diepte-grootheid der Middeleeuwen,
is ook voor hem het gestamel van die niet beter wisten
en nog in het donker stonden; een land van duisternis
tusschen de groote en vereerde Grieksche Oudheid en
de Renaissance; het ijstijdperk in de kunst, waaruit
niet dan heel langzaam en moeilijk een beeldende impuls
zich losmaakt en omhoog kan komen. De proloog in de
levensbeschrijving van Michelangelo is een voorbeeld
daarvan: hoewel er in die duistere tijden gestalten des
lichts, meesters van talent, steeds weer worstelden om
hooger en verder te komen in de weergave der natuur
(want de neergang der natuur, de zoo echt en natuurlijk
mogelijke nabootsing der werkelijkheid in den adem
van het voile leven, was voor de gretig-levende kunstenaars der Hoog-Renaissance, veel meer dan onze aanschouwing dit laat gelden, het criterium der schoonheid) zoo konden zij, gevangen in den ban van een
onwetend verleden, hun onmacht niet overwinnen en
niet tot de ware kennis, tot „intelligentie" komen. Eerst
met Cemabue en Giotto begint de schemering en klimt
dan gestadig langs de wolken voort, langs veel mislukking en dwalingen tot een al voller opbouw dezer
intelligentie, om eindelijk in de nieuwe Romeinsche
School, met Michelangelo als laatste en hoogste ver-

Kruisafneming en de vier evangelisten
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schijning, het licht, het groote weten te bereiken. ZOO
zag het Vasari, zoo zagen het de kunstenaars en
humanisten om hem henen, zoo ziet elke waarachtig
levende, van haar eigen bloei vervulde cultuur zichzelf
tegenover het verleden, zoo mbet zij zich zien en gevoelen om te zijn! Waar het anders wordt, waar de
eigen waarheid niet meer de eenige waarheid, doch
slechts 66n onder velen is, waar niet een blind credo
alles buiten zich verwerpt, doch een „verlicht" aanschouwen van overal waarden en werken verzamelen
en vereenen gaat, daar is het rechte geloof voorbij, de
voile bloei voorbij, daar is het herfst geworden: men
gaat het verleden oogsten!
De tijd echter, waarin Vasari leefde en waardoor hij,
schrijvende, geleefd werd, stond in vollen bloei, overrijp en exuberant. En wanneer hij dus in de Vite tot
het verleden afdaalt voor hem terecht een afdalen -is dit niet om winst, niet om de tekorten van den eigen
tijd met den overvloed uit het rijker weleer aan te vullen,
doch andersom: hij daalt of om als het ware in de armoe
van het verleden een nog grootscher perspectief van
het rijke, gelukkige heden te winnen. De tegenstelling
tusschen beide als verheerlijking van het laatste —
dat is de eigenlijke moraal in de Vite, de eigenlijke
propositie der beleering, en door alle beschouwingen
heengetrokken als zout door spijs.
Deze beschouwingen waren, voor alles, de beschouwingen van een schilder. Al bedoelde de Vite zoo breed
Schilderkunstige Avonturen 11
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mogelijk ook een beschrijving van bouwmeesters en
beeldhouwers to geven, merkbaar ligt de voorkeur naar
de schilderkunst en de schilders geschoven. Hun bestaan en avonturen vormen de eigenlijke inhoud der
Vite, de uitlegging van hun werken de eigenlijke
tendenz van den ontdekkingstocht. Vooral die uitleggingen gaven Vasari den grooten zwaai naar beeldrijke
beleeringen; bier is hij op vaart; bier beschrijft hij dingen
naar ,zijn hart: de allegorie en de voorstelling waren
immers voor hem en alien om hem heen de zin der
schilderkunst! Wat men later onder stijlcritiek verstond: de picturale autopsie van het kunstwerk naar
School-, tijd- en vorm-invloeden, richt zich bij Vasari
geheel op de voorstelling en op de werking daarvan
in de wereld. Geen leer en Been systeem: als een reeks
een-acters wordt kunstwerk na kunstwerk opgevoerd
en tegelijk de weerklank op de menschen en de mee-

daar omhenen in al hunne aesthetische en
sociale verbindingen weergegeven. En zoo ontstond
een merkwaardig vol en levend beeld van wat in dien
grooten tijd in zijn hoogsten bloei gezocht, verworpen
en bewonderd werd. Dat bouwt zich op uit honderd
fragmenten, als een mosaiek van gedachten, elk voor
zich een kleine glinstering zonder veel waarde, die
echter, tesaam gevoegd, wonderlijk van schakeering
het gezicht van dien tijd en de stemmen van die eeuw
weer oproepen, breed van omtrek en diep van klank.
Dit is de kunsthistorische waarde der Vite: een snort
ningen
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schilderkunstige Decamerone, waarzonder de kunsthistorie het meest belangrijke document over de zeden
der Italiaansche beeldende kunst in de VIde eeuw
ontberen zou en de menschheid een groat boek van
schildersavontuur, eeuw na eeuw door alle geslachten,
tot op den dag van heden, steeds gezocht en steeds
gelezen...
En terwin men leest, beweegt langs dit kleurrijk
avontuur der Vite-novellen, als in een licht uit vele
kleine glinsteringen saamgekomen, een bonte stoet op
den tweesprong van waarheid en verbeelding: de avonturiers der genade! En terwijl men leest en zich verwondert hoe nabij al wat hier, blinkend door een schemering van eeuwen, bewaard bleef in zijn werkelijkheid, glijdt hun bestaan over in ons Leven, hun verte
wordt ons heden, hun voetstap klinkt onder het venster
en hun stem door de straat. Allen herkent men als
menschen, die, anders van naam misschien, toch lang
reeds om ons heen bestonden; allen komen ons in hun
kleine menschelijkheid naakt van bekentenis tegemoet.
En met hen, omdat zij kunstenaars waren en om hun
taak beschreven werden, ook elk der vormen van het
kunstenaarschap: tusschen de menschen of buiten de
menschen; alle fazen van het scheppen: vOOr de wereld
of tegen de wereld; alle droomen van hoogmoed en
ijdelheid, de tragiek der genade en de tragiek der eerzucht, de kleine listen om geld en winst, het groote offer
om roeping en geloof; alles, alles beeldt zich uit, door
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een veelvoud van vreugden en misêre bewogen zooals
ook wij bewogen warden, en gaat open als een zoo
voile verbeelding van eeuwig jong en stroomend levensavontuur, dat het, aan geen tijd gebonden, meer leeft
dan alle tijdelijke werkelijkheid. En wellicht is dit het
geheim van de Vite en het geheim van haar onsterfelijkheid.
Met de voltooiing der tweede Vite heeft het leven
van Vasari, in creatieven zin, zijn einddoel bereikt.
De groote ontdekking, waarvoor het lot hem aangewezen en de scheppende daad hem gegrepen had, is
gedaan wat overblijft is een mensch, die van bestemming uitgebloeid, nog voortleeft in vele daden,
maar nimmer meer tot speeltuig van de toekomst dienen
zal. Hij werd genomen, gebruikt en verlaten; na dit is
zijn leven niet meer van belang. Zijn daden hebben
geen waarde meer, zijn avonturen geen beeldende zin
meer; hij houdt op historisch to bestaan.
Zooals met hem is dit met vele scheppenden geschied.
Ook zij werden een groot oogenblik genomen, ook zij
voor een groot doel, een ruischende vervoering gebruikt
en uitgebrand weer weggeworpen als een gebarsten
lamp, die geen olie meer houdt. Voor elk naar zijn aard
weer anders: soms klaar van inzicht en dan tragisch
van bekentenis; soms een schemerig besefd Bemis, een
lang en martelend wachten op wat niet meer komen,
een Jacobs-worsteling om wat niet meer zegenen zal;
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soms Nietzsche en Van Gogh — een felle vlam van
een bliksemslag, die inslaat en vernietigt; soms de
resignatie van een mensch, die uit het verlies der genade
zich een stille wijsheid weet te winnen — in elk weer
anders doch in alien een einde!
Ook in Vasari is het een einde. Maar hij, de gelukkige
levensjongleur, bemerkt het niet. Daarvoor is hij, de
vreemde, gulzige vogel in het nest der zangers, te weinig
door hun genade aangeraakt. Zooals weleens dit
zingend geheim der onsterfelijkheid, in een gebrekkig
speeltuig, naar eigen welbehagen een snaar tot de
hoogste vibratie spant en daarop spelen gaat en zingen
van het wonder, de andere snaren echter niet beroert
( en wanneer de melodie van het wonder gebroken is,
spelen deze onbekommerd hun kleine potpourri van
spel zonder toekomst voort) zoo ging het ook met
Vasari: er verandert, nadat de Vite voltooid is, maar
heel weinig in zijn levee. En waarom zou er iets veranderen? Hier was slechts een snaar naast den marsch
der carriere bespeeld geworden en gebroken, de marsch
echter klonk Lustig voort — en na de Vite nog voller
van geluid en nog kleuriger van klank.
Want het boek der levensbeschrijvingen brengt den
schrijver voorgoed vooraan. Was reeds na de eerste
uitgave zijn naam en faam van auteur en historicus
omhoog gegaan, na de tweede en groote Vite is hij
voor de tijdgenooten onbetwistbaar een der eersten in
Toscane, ja in Italie. Al ontbrak het niet aan critiek
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— waar ontbreekt die ooit? —, al zweeg de strijd niet
— wanneer zwijgt die ooit? — al werd de schrijver van
plagiaat beticht en verweet men hem een heler van
andermans gedachten te zijn, de roem echter overstraalde dit alles. En maakte hem machtig! Want de
macht van het gedrukte woord, nog niet geschonden
en omgebracht door de inteelt der rotatie en daarom
nog een waarachtig-duurzame en geestelijk-vormende
macht, maakte hem een belangrijk man onder zijn
kunstbroeders. Immers met de tweede Vite waren,
nieuw voor dien tijd, vele nog levende kunstenaars
door hem naar voren gebracht; velen zagen zich voor
de eerste maal „in druk" beschreven en gehuldigd —
zeldzaam verschijnsel en kostbaar geluk in een eeuw,
toen kunstcritiek en roem Been daagsch bezit der drukpers waren, maar bijna geheel gevormd werden door
wat om zoo te zeggen de mondelinge pers eener ongeschreven kunstcritiek was. Men kende elkander en
elkaars arbeid, elkaars opdrachten en beschermers,
prijzen en verbindingen, maar alles door brieven en
gesprekken en dus, zonder ankerplaats, vergankelijk —
echter, kunstcritisch beschreven en verklaard in een
gewichtig boek als de Vite, kreeg dit een geheel ander
gehalte en een veel grooter diepgang in de faam: het
werd nu blijvend zichtbaar. Ook voor het nageslacht:
er kwam nu iets van onsterfelijkheid omhenen! Zoo
moeten zij, die in de Vite genoemd werden, het gevoeld
hebben, en zij, die niet genoemd werden, het begeerd
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hebben; te begrijpen dus dat de man, die dit in handen
hield, deze sleuteldrager van het paradijs der picturale
zaligheid, groot van invloed was in de kunstwereld en
groot van gezag onder de kunstenaars. Grooter dan
eenig ander schilder: zijn woord is macht en zijn gunst
een geschenk. En door die macht bereikte ook zijn
beeldende taak, van omvang en sociale beteekenis, den
top der carriêre.
Want de invloed van den schrijver is ook winst voor
den schilder en bouwmeester; ook als beeldend kunstenaar is hij al te gewillig door .zijn omgeving als een der
eersten erkend en gezocht. En ddar lag, meer dan in
de Vite, voor Vasari het doel van zijn leven, ddar het
Beloofde Land: geld en welstand! Geld had de eerste
noch de tweede Vite gebracht auteursrechten bestonden toen niet, schrijversroem werd anders betaald:
door de bescherming en den steun van een vorst of
maecenas maar haar of glans was een gewichtig
steunpunt op den grooten veroveringstocht. En een
levens-strateeg als Vasari kende de waarde van goede
steunpunten en wist ze te benutten; zijn waakzame natuur liet nimmer los wat aan voorsprong in de wereld
veroverd was. En zoo is en blijft hij een der meest gezochte opdrachtkunstenaars in zijn tijd, met de beste
kansen op de hoogste koersen. Om de Vite, om zijn
waakzaamheid, maar ook omdat ten leste de groote
figuren der Renaissance en de groote daden voorbij
zijn en dus niet meer tusschen hem en het licht stonden.
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Rafael en Da Vinci, lang reeds overleden, waren — hoewel nog immer stralend van beeld voorbij van werking,
waren teruggegleden in de herinnering zooals alles wat
te lang verleden is ten leste terugglijdt langs wat nieuw
en daarom nog toekomst schijnt, terwijl de allergrootste,
Michelangelo, het beeldend genie dat allen weggedrongen had naar den achtergrond, vier jaren ve•Or
het verschijnen der tweede Vite gestorven was. Zijn
schaduw lag niet meer over de anderen; in grootheid
onvervangbaar, maakte zijn dood toch een ruimte vrij
waardoor de schildknaap van zijn leer, Vasari, breeder
naar voren kon komen. Wanneer de tijd der heroen
voorbij is, krijgen de volgelingen vaart: de vlugsten
vooraan! En vooraan de vlugsten: Vasari!
En toch, bij alle macht en aanzien, die hij verwerft:
hij blijft dienaar! Niet van dat eene en opperste goed
waartoe de kunstenaar geroepen is te dienen: de genade, maar van wat ver daarbuiten ligt en enkel van
de wereld komt: de wil van een vorst, de gunsten van
een paus. Zijn hovelingen-aard richt zich, eenmaal gebogen, nooit meer rechtop en maakt zich nooit meer vrij;
de zelfkant van zijn sociale welslagen, hoe blinkend
ook, blijft de knechtschap. De hoogheid en de trots
van een Michelangelo, dat wat niet aan te randen is
in den kunstenaar der waarachtige genade, behaalt hij
nimmer. Ook niet wanneer hij, hoog gestegen, gemakkelijk en zonder veel gevaar trotsch en vrij had kunnen
worden als hij dit later weleens probeert lukt het
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niet meer: de mooi-gekooide vogel kan de open vrijheid
en den wind der groote ruimten niet meer aan... Is toen
misschien, belicht door een schel oogenblik, Vasari van
aangezicht tot aangezicht, in den spiegel van het welslagen, zich de verloochening der genade bewust geweest? Want ergens moet een kunstenaar zijn plaats
vooraan betalen; ergens eischt, wat in het verborgene
verloochend is, bij hellen dag zijn deel der dertig zilverlingen.
Is het hier de prijs waard geweest? Vasari's wereldsch
bestaan en bezit zijn in de jaren van dienstbaarheid elk
jaar grooter van rijkdom en glans geworden: hij voert
den levensstaat van een aanzienlijk man. Een statig
huis in Florence en een in Arezzo, een buitenverblijf in
Borgo S. Croce, een groot landgoed in Valdarno
vormen, naast zijn loon als hofschilder, de blijken van
Cosimo's vorsten-genade, de winst van hovelingendienst en serviel kunstenaarschap. En niet slechts bezittingen toonen voor alien zichtbaar hoe hoop hij in
gunst staat bij den hertog van Florence, maar misschien

nog meer de eervolle ambten zooals het ambt van
Confaloniere in zijn geboortestad Arezzo — die hem,
den kunstenaar, in het staatsbestuur verleend werden,
brengen zijn grooten invloed naar voren; terwijl ook
zijn broer en andere verwanten goed betaalde posten
kregen en met den gunsteling mee omhoog gingen.
Want de koele, strenge Cosimo hield zijn beroemden
hofschilder en historicus — al bleef er steeds de af-
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stand der majesteit — in eere: hij wist wel dat men
gunstelingen met gunsten bindt. Ook Coen hij in een
vlaag van heerschers-moeheid abdiceerde, veranderde
deze abdicatie niets in zijn verhouding tot Vasari, zoomin als er veel veranderde aan de eigenlijke regeering:
Cosimo had zich, abdiceerend, ,z6Oveel macht en rechten
voorbehouden, dat hij, in den achtergrond der gebeurtenissen, toch meester bleef in den Staat en heer over
alien. Ook waar het de bescherming der kunsten betrof
bleef alles in zijn hand en naar zijn oordeel gericht;
welhaast alle brieven van Vasari, over gunsten en
belooningen en dat waren er velen zijn dan ook
aan den af getreden hertog gericht, in wiens dienst hij
tot aan diens dood gebleven is. En uit deze brieven
komt de eigenlijke verhouding tusschen hertog en
schilder duidelijk naar voren: een verhouding van heer
tot dienaar, meer dan een omgang van vorst en kunstenaar.
Verwonderlijk doet het aan om Vasari, bij den
prinselijken levensstaat dien hij voerde — en het toont,
met de afhankelijkheid, ook de schaduw dezer prinselijkheid soms in zijn brieven te hooren klagen over
geldgebrek en schulden: hij wordt ouder, vreest dat
hij weldra niet meer krachtig en vitaal genoeg zal zijn
om groote opdrachten te volbrengen, terwijl hij niets
beef t kunnen sparen voor den ouden dag... En al is
deze toon van mineur misschien niet zonder de berekening, die nu eenmal tot den aard der gunstelingen be-
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hoort: altijd meer en nooit genoeg, zoo heeft ook Vasari
nooit genoeg en weet, ondanks de groote inkomsten
uit zijn opdrachten-bedrijf, de tering niet naar de nering
te zetten. Vooral niet waar het de statie zijner familie
geldt: de verbondenheid aan deze blijft hem zijn levenlang tot richtsnoer, de voorspoed zijner verwanten de
groote plicht van zijn bestaan. De meesten dezer, met
den beroemden oom boven hun afkomst gestegen,
werden door hem gesteund, moest hij, terwille van
eigen rang en stand, wel steunen. Temeer waar zijn
huwelijk laat en, naar het in de autobiographie
openhartig verteld wordt, meer op aandrang van een
zijner beschermers, kardinaal di Monti, dan uit neiging
gesloten kinderloos gebleven was, waardoor de
zonen van zijn broer Pietro Vasari de erfgenamen van
zijn naam en bezit waren. Hun toekomst is zijn voortdurende zorg. Om hen, na ,zijn dood, het bezit van het
landgoed in Valdarno (dat half een hertogelijk leen
was) zeker te stellen, daarover bemoeit hij zich telkens
weer in vele brieven aan Cosimo. Mar komt een zeer
menschelijke kant in hem naar voren zijn vrouw
echter, Nicolesa Bacci, blijft een figuur op den achtergrond, wiens gestalte nergens omtrek krijgt en door
hem welhaast nergens genoemd wordt: wat beteekende
voor dezen nomade van den roem een huwelijk, een
vrouw, een gezin? Zijn nomaden-bestaan, door eerzucht en begeerte omhoog gekomen en op vaart gebleven, liet misschien geen stilte en zachtheid der liefde
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toe, zijn zwerftochten langs de baan der opdrachten
geen burger-geluk binnenshuis. Wat hij is en enkel
wezen wil, ligt alles naar buiten gericht, naar het rustelooze avontuur midden in zijn tijd, naar een carrikre
midden in de triomfen der wereld.
Is het de prijs waard geweest? Wie hem nadert ziet
een van glans verzadigd kunstenaarsbestaan: al wat
een menschenleven rijk en een schilders-carriêre geslaagd maakt, komt hier als op een feest tezamen. Het
is vol blinkende ontmoetingen, vol lichtende figuren,
vol Baden en reizen; een leven aan den top van een
groote cultuur, in den uitbloei van een groote eeuw;
een leven van roem en ten leste, door de Vite, ook van
onsterfelijkheid... Maar waarom vermag men het nimmer als waarachtig groot to zien? Groot van innerlijken
bouw, van geloof, van offer en genade? Waarom vindt
men nergens in het virtuoos en naar alle kanten stralend

talent van dezen schilder, bouwmeester, schrijver en
dichter, een daad van levende vervoering, een oogenblik van heldendom bewaard; waarom mist dit glanzend
scheppers-avontuur, bij alle vaart en vlucht omhoog,
toch dien ruischenden vleugelslag van het legendarische,
toch dit element van het wonder, dat ons zelve opvoert
uit het kleine leven van alledag en om zijn bestaan een
diepen ademteug gelukkig maakt? Bij alle verwondering
om wat hij volbracht heeft, de vele, verbluf fend vele
fresco's en schilderingen, de portretten, de bouwwerken,
de Vite jets ontbreekt en blijft ontbreken; iets dat,
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naamloos in zijn diepte, een mensch tot legende en
een Leven tot getuigenis maakt...
En toch werd hier een werk volbracht, dat groot
door de eeuwen ging en den naam van zijn schepper
voor immer in het hart van den roem bewaren zou: de
Vite! Want soeverein, en buiten alle maat waarmee de
mensch het wonder meet, kiest het groote avontuur
zich naam en metgezellen op zijn tocht naar de ons ter felijkheid.
In het eind van Juni 1574, twee maanden na den
dood van Cosimo de Medici, vertrekt uit een kleine
plaats in Vlaanderen een jonge schilder en dichter op
de feestelijke reis naar het geboorteland der schoonheid,
naar het lachende hart van Toscane, naar Florence,
„de moeder der kunstenaars" -- Florence, waar men
op dat oogenblik met praal en statie zich tot een grootsche rouwdienst in den Dom verzameld heeft: een beroemd burger van de stad, Giorgio Vasari, is heden
27 Juni 1574, drie-en-zestig jaar oud, gestorven...
Een jong kunstenaar uit Vlaanderen: Carel van
Mander.

