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Se mai calchi la terra di Toscana...
Als je ooit het land Toskane mocht betreden...

Dante, Purg. XIII, 149.
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Voorwoord
Alwie Italië leert kennen zal de charme ondergaan van het land en zijn bewoners;
de kennismaking zal weldra leiden tot liefde en bewondering, groeiend bij ieder
hernieuwd contact. De reiziger zal in land en bevolking een boeiende, telkens opnieuw
verrassende verscheidenheid ontdekken, in het bijzonder zo hij zich niet bepaalt tot
platgetreden toeristenpaden, maar de natuur, de steden en de mensen weet te vinden
ook daar, waar zijn reisboek hem in de steek laat.
Zulk een streek is ook Toskane, dat waarlijk niet bestaat uit Florence alleen. Zijn
rivierdalen, zijn wijnbergen en zijn ijle cypressen, zijn intieme stadjes en steden op
de koele hoogten, zijn steeds nieuwe horizon, zijn herinneringen aan de geheimzinnige
Etrusken, aan de bonte droom der middeleeuwen en de verfijnde schoonheid van het
Rinascimento, maken het tot een oord, waar zelfs de ervaren kenner van Italië telkens
nieuwe stof tot vreugde en bewondering zal vinden.
Felix Rutten heeft veel van de wereld gezien, maar zijn uiteindelijke keuze leidde
hem naar Italië, waar hij reeds tientallen jaren verblijft. Hij kent dat land en heeft
het lief als weinig anderen. Getuigde hij daarvan niet - kort geleden nog - in zijn
prachtige beschrijving van Assisi, die aller bewondering wekte? Hij zal thans onze
gids zijn door het weelderige druivenland Toskane, Italië's paradijselijke tuin. Hij
zal ons leiden langs de heuvels, waar de zware geur der cypressen zich paart aan de
frisheid van de lentebloesem, door de oude steden met hun diepe straten vol koelte
en schaduw; hij zal ons brengen bij de herders en de wijngaardeniers, die zijn vrienden
zijn.
Hij heeft lang geleden eens geschreven, dat Italië in Limburg begint. Geen wonder
dus, dat hij, de Limburger, de volheid van Italië zoeken ging en dat hij die gevonden
heeft. Maar toch bleef hij in zijn wezen Limburger en Nederlander. Hij is daarbij
een der weinigen, die nog de kunst van het reizen verstaan: niet het afleggen van
zoveel mogelijk kilometers in zo kort mogelijke tijd, maar het naderen met open oog
en hart tot de natuur, tot de mensen, tot hun leven en tot de schoonheid, die allerwegen
wacht op wie haar verstaat. Zou er een betere gids kunnen zijn?
Met hem treden wij Italië's Druivenland binnen. Het zal een verkwikking zijn, een
feest. En stellig komen wij er terug!
Prof. dr. J.J.M. Timmers
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Chiusi
Gebeurt het dat ik, van mijn woonplaats Rome uit, wel 's heen en weer naar Florence
spoor, - te Chiusi, op de helft van die weg, kan ik niet nalaten om er steeds weer
even, en niet zonder 'n tikje heimwee, uit het spoorraam te gluren. Ook de snelste
sneltrein stopt bij dit belangrijk kruispunt om wat op adem te komen: in noordelijke
richting sukkelt hiervandaan een zijlijn naar het niet weinig middeleeuws gebleven
Siëna. In de dagen van olim ben ik hier, te Chiusi, wel 's - en dit is het hele geheim
- ter dege uitgerust met spijkerschoenen en gepunte wandelstok, van zelf sprekend
geschouderd met de zalige rugzak der grote tochten, op dat zijspoor overgestapt, om
daar verder, al te vluchtig wel is waar, iets van de Terra di Toscana te verkennen.
Chiusi Basso heet de rommelige, akelig-nieuwe buurt rondom het station. Breed
is de rijweg die zich van hieruit losmaakt om, in kronkelende zwaai, te stijgen naar
de hoge heuveltop, waar het stokoude Chiusi zich veilig geborgen houdt onder de
hoede van een vergane burcht in puin. Het speelt aanvankelijk verstoppertje met de
speurder die klimt. Dàn zie je het, dàn weer niet of weinig, als in zichzelf
teruggevallen. Struiken langs de weg hier en daar, en overal verspreide bomen geven
dekking, naderen en verdwijnen, wisselende schermen van het toneelbeeld. Grijze
olijfbomen, jonge van nog nieuwe plantingen en oer-oude daartussen door, met hun
versplinterende, als uit elkaar gescheurde stammen, die toch altijd vrucht dragen
onder hun tinkleurige loverdossen, staan overal verspreid door het nu leeg-geoogste
veld langs de hellingen. Nog een enkele hoge schermpijnboom, die scherp getekend
de groene kroon afzet tegen de gele westerhemel, herinnert aan Latium, waarmee de
gedachte aan Rome zich als tastbaar opdringt.
Het is nog pas augustus. Maar alles lijkt wel oud en uitgeleefd in de grijze
poeiering, door af en aansnorrende auto's opgeroepen, grijze stofwolken er steeds
weer aandrijvend in blonde wemeling, door de zon verguld. Het grauwe landschap
huivert als belast met historie: Chiusi dat zeven eeuwen vóór Christus' geboorte al
bestond als een plaats van betekenis in het gebied van de Etruskers, Chamars geheten.
Rome heeft er Clusium van gemaakt. Na de keizertijd werd het een springplank voor
de Barbaren die alsdan van het noorden afzakten: Totila, Gothen, Longobarden die
het vernielden om geen vijand in de rug te hebben, waar hun weg naar 't zuiden ging.
Zondag namiddag. Rust en verademing, nadat het beneden in de vlakte nog weer
zeer heet geweest is. Drukte langs de weg van wagens met dagjesmensen die koelte
zoeken, uitgaanders en pretmakers, met de hinderlijke stofwolken die hun wielen
opjagen. Maar gaandeweg wuift weldadiger koelte de wandelaar die stijgt, tegemoet.
Het stadje wordt zichtbaar in gestadige groei en omvang. Het ligt er als een gestrand
schip, met de mast van zijn kerktoren die het geheel bestrijkt. Daken duiken
langzamerhand op, het brede dak van de domkerk, torenrompen van verwoeste
bastions, de zware
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weermuur van eens, die nog altijd huizen en tuinterrassen omsnoert. Van achter die
muur zien, petiterig en donker, groepjes mensen uit naar het diep gelegen laagland.
Eindelijk, op de top belandend, zwenkt de heirbaan naar de brede welving toe van
een erepoort in travertijn, de Porta Felice Cavalotti, - romantische heldenfiguur uit
Garibaldi's tijd - en we wandelen binnen de ring van de oude omwalling van Chiusi:
een breed plein, in de lengte uitgestrekt naar de kerktoren toe, promenade die ginds
onder groene bomen eindigt. Op banken zit pratend volk in zalig nietsdoen; mannen
in hemdsmouwen staan langs de stenen borstwering, staren naar beneden, naar die
vreemde wereld daar in de diepte, met haar spoorlijnen, haar gekriel van mensen en
stofwolken. Ze verdoen de trage zondagmiddag-uren met peinzen en praten. De jeugd
van Chiusi is uitgezwermd, is weggerend naar de sportvelden, de speelterreinen en
bonte vermakelijkheden van daarginds in de verte, de wilde wereld, waar ook het
broeiige van 't moderne bedrijfsleven walmt, - de jeugd die opstandig het oude veld
ontvlucht. De ouden van dagen zien over hun grijze velden heen in de stilte van hun
verplichte rust, waar zij morgen weer hun ezels en muildieren heendrijven voor de
daagse arbeid waar nu langzaam de olijven rijpen.
Laatdunkend zien ze op het jachtig gedoe van de straatweg neer, naar het flitsen
van de vehikels van glanzend staal en heel die onrust van het hedendaagse gedoe.
Chiusi kijkt over een verleden van vele eeuwen uit.
De stilte blijft onaangetast. Wie er binnen rijdt, vertraagt de vaart, en dempt het
ronken. Een wandelaar brengt geen stoornis aan. Ze zullen er overigens eerst naar
je omkijken wanneer je hun je rugzijde te zien geeft. Het stadje lijkt in gepeins
verzonken. Moet het niet kalmerend werken op hart en hersenpan, wanneer je weet
van je woonplaats, dat háár huizen gebouwd zijn langs lijnen in roostervorm, die de
grondtrekken waren van een Romeins legerkamp, en je keldervoorraad geborgen
wordt in katakomben van Etruskische herkomst, een labyrint, naar Plinius de Oudere
meent? De domgewelven worden te Chiusi geschraagd door zuilen van zuiver
Romeinse komaf. Het moet er de mensen een gevoel van onsterfelijkheid bijbrengen
als ze bedenken, hoe de naam van hun stad te flonkeren staat in Dante's gouden
verzen, zij het dan dat die er vermeld wordt samen met andere dode steden, in de
middeleeuwen wredelijk uitgemoord door de pest:
Se tu riguardi Luni e Urbisaglia
Come son ite, e come se ne vanno
Dietro ad esse Chiusi e Sinigaglia.
(Par. XVI, 73)

Spotvogel, kijk uit! Tussen de huizen door, die langs de promenade in een rechte lijn
liggen, schiet plotseling, schuin weg, een net geplaveid straatje de stad binnen. Donker
beschaduwd, met effen plavuizen bevloerd, voornaam in zijn soort. Wel een ‘Via
Roma’, denk je? Mis, hoor. Bevroed dan toch dat Chiusi bestond, toen er nog geen
sprake was van Cesars of van Romulussen, en dit een stad
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was, beschaafd en sterk, waar geschilderd en gebeeldhouwd werd, toen het latere
Rome nog maar ergens een plek was zonder naam, waar enkele herders in ruwe
hutten leefden en wolven huisden in moerassig gebied, waar het slijkerige Tiberwater
moeizaam zijn loop vond. - Spel het woord op de marmeren plaat: ‘Via Porsena’.
Je staat stil en kijkt me aan. Met deze naam zijn we vol-op in Etrurië, het
geheimzinnige Etruskische land. Zelfs als je er door geen lektuur op voorbereid was,
zou je hier toch een lichte ontroering speuren. Rome's sagentijd. ‘Roma Quadrata’,
dat op de vele grond door een Etruskische ploeg werd afgemeten, als het kernpunt
van wat eenmaal de Eeuwige Stad zou worden. De zeven koningen die uit de grijze
nevel der legende voor je oprijzen; Porsena die als wreker van zijn heuvel afdaalt
met wapengeweld. Je hoort de dreun van Macauly's ballade weer:
Lare Porsena of Clusium,
By the nine gods he swore
That the great house of Tarquin
Should suffer wrong no more.

En daar zijn ze, de bonte schimmen der suggestie, van de verre dagen dat je over je
Latijnse thema's gebogen zat en vertrouwd begon te worden met de sfeer der
Tiberstad: Horatius Cocles, Caius Mucius, Clelia...
Maar laat ons eerst nog verder gaan, waar het vriendelijk straatje wenkt. Geen
mens, geen levend wezen. Maar het getik van je stok met ijzeren punt op de plavuizen.
Je schoenen zijn niet gezoold met fluweel. En daar bewegen gordijntjes achter de
ramen, verstommen gesprekken en verstillen gebaren. Verscholen bewoners gapen
en gluren: er gaat een vreemdeling, er gebeurt iets; een vreemde speurder, deze keer
géén met 'n hoed op en een geleerde portefeuille onder de arm, die naar het museum
vraagt en zoekt naar de beschilderde grafkamers in het veld verspreid, maar een met
de haren in de wind en een zak op de rug, die spiedend rondkijkt; en dàt op zondag!
Het stadje dommelt gezapig verder, alsof het leeg was op dit uur. Heden ten dage
is stilte te beschouwen als een genade der goden. Je geniet van de rust die er heerst.
Zo iets stemt tot welwillendheid, dankbaar. Ik vind een koster bereid om, met een
sleutel van geweld, de oude Santa Maria della Morte voor ons te openen. ‘Ze moet
over dag wel gesloten blijven’, legt hij uit, ‘omdat ze door de straatjeugd van haar
“Via Misericordia” te veel beschouwd werd als geschikt speelterrein’. Er is daar ook
nog een ‘San Francesco’ met romaanse resten, een palazzo Episcopale en een palazzo
Municipale zonder belang; er is, naast een Torre dell' Orlogio, de eerbiedwaardige
dom met zijn achttien Latijnse zuilen, die in de twaalfde eeuw werd opgetrokken;
en er zijn koorboeken met miniaturen in de sacristie, afkomstig uit de grote Toskaanse
abdij Monte Oliveto Maggiore. Wanneer je dan op de Piazza XX Settembre beland
bent, is het wel tijd voor een gezellige ‘espresso’.
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Op dit pleintje komt het stille Chiusi als stad tot gelding. Om een fonteinbekken heen
wuiven groene ceders. Er staan wat roze oleanders in hun late bloei. Zelfs zet de
gevel van een bioscoop er een vrolijk kleurtje af, met een bar en kleine, ronde tafeltjes
met wapperende kleedjes onder bont zonnescherm. Er zijn autorijders neergestreken.
Een bediende in wit jasje brengt porties ijs in glazen schalen. Vriendelijke
bedrijvigheid. Als kleurige vlinders wemelen vrolijke kinderen daaromheen.
Een gemoedelijk uitziend, parmantig en niet-jong-meer meneertje heft het hoofd,
waar hij zit met z'n koffie, eenzaam. Hij maakt een uitnodigend gebaar, wijzend naar
de stoel naast de zijne en knikt daarbij aanmoedigend. De schalkse ogen tintelen.
Allicht is hij verlegen om een praatje: ‘accomodatevi, wilt u hier plaatsnemen?’
Glimlachend wordt dergelijke welwillende uitnodiging aanvaard. ‘Permesso’.
‘Tenzij u het ‘stare solo’ verkiezen mocht boven een ‘mal accompagnato!’ Liever
eenzaam dan kwalijk gezelschap...
Zo zitten we dus, wèl tot een duëtje bereid. Wat gaan we elkaar zeggen?
Minzaam stapt hij, gastheer, van wal: ‘Toerist? Waarvandaan? Voor het eerst te
Chiusi? Belangstelling voor de etruscologia?’...
Ik lees spanning in zijn ogen. Boven zijn dunne lippen trilt de witte snor. Een
oudgediende misschien, die hier bescheiden zijn stille dagen slijt? Het zou ook de
gemeente-secretaris kunnen zijn, of wellicht wel de custos van het gemeentelijk
museum? Ik waag het er op om te zeggen, hoe het me bevreemd heeft vóór de kerk
een zuil te zien, bekroond met hier niet reeds de Marzocco, de symbolische leeuw
van Firenze, waarvan Chiusi sinds 1556 de lotgevallen heeft gedeeld, maar met de
wolvin van het Kapitool en de zuigende tweelingen, zinnebeeld van Rome: en Rome
werd door Porsena dan toch smadelijk op de knieën geworpen?
Hij glimlacht, niet zonder een tikje zelfbewustheid: ‘Wij danken het Rome, dat
we in later tijd municipium geworden zijn.’
‘En Porsena?’
‘U grijpt wel zeer ver terug in de grijze oudheid!’
‘Als vreemde bezoeker loop je natuurlijk door het Porsena-straatje: wie herinnert
zich daarbij dan ook niet, hoe uw verre voorvaderen het opkomend Rome van
Tarquinius Superbus destijds hardhandig aangegrepen hebben? Hij leerde ze naar
zijn pijpen dansen. Is dat de betekenis van uw erezuil?’
‘Caro signore’, zegt hij en gaat er nu echt voor zitten: ‘Porsena is wel zeker voor
ons wat men zou kunnen heten: het oudste en waardevolste document, de adelbrief
van onze verleden grootheid: Porsena, een van de twaalf stedekoningen, de lucumones,
die het Etruskisch gebied beheersten; en hoe belangrijk dit geweest is wat cultuur en
kunst betreft, hebben ons de verbazingwekkende grafkamers doen zien, waarvan de
eersten niet vóór het begin van de achttiende eeuw ontdekt werden en waaruit een
sinds méér dan twintig eeuwen verdwenen en vergeten volk, als ten leven
weergekeerd, heropstond:
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Heel die tijd waren ze in Volterra, in Tarquinia en waar niet al, ongeschonden in het
leven behouden, met hun kunstvoorwerpen en juwelen, hun honderden vazen en
fresco's, die niets van hun oorspronkelijke kleur van zes en zeven eeuwen vóór
Christus verloren hadden...’
‘En onderwijl zet u hier doodkalm de wolvin op haar triomfantelijk voetstuk.’
‘Scusi’, herneemt hij hoffelijk, ‘wellicht ziet u de dingen toch niet geheel juist, al
is uw opmerking begrijpelijk. Maar wat de gewraakte eerbetuiging aangaat, zult u
willen inzien dat daarmede, zonder een voorkeur voor Rome uit te spreken, aan
Porsena geen onrecht wordt gedaan. Laat u de wolvin te Chiusi niet tot ergernis
wezen: het zijn inderdaad Etruskers geweest die de grondslag van Rome gelegd
hebben, herders die hun hutten oprichtten op de Palatijn; zelfs Romulus moet een
Etrusker geweest zijn, daar hij, bij de, laten we zeggen, officiële stichting van zijn
stad, op Etruskische wijze te werk gegaan is; het zien van voortekens in de vlucht
der vogels is Etruskisch, even als Romulus' hemelvaart, zoals de legende dat wil.
Doch er is dit andere voor u te bedenken: als er geen Porsena geweest was en geen
Etruskische overwinning, zou Rome de prachtige sagen niet bezitten waarop het trots
is; en dat wij dààr deel aan hebben, zegt u hier het symbool van de Eeuwige Stad.’
‘Ik herinner me woordelijk dat Ranke, de geschiedschrijver, die sagen verheerlijkt
heeft als “die grossartigste und inhaltreichste der Völkergeschichte”: een lauwerkrans
voor de Tiberstad.’
‘Sagen van heldendom en zielenadel’, vervolgt mijn interviewer die geestdriftig
wordt, ‘schitterende verbeeldingen waarmede de verslagen en onder de voet gelopen
Quiriten later hun smadelijke nederlaag vergoelijkt en verbloemd hebben en - wat
ze ons te Chiusi sympathiek maakt - zonder de vijand te krenken en te verongelijken...
Integendeel!
‘Sagen die er zijn mogen’, meen ik van harte.
‘Méér’, geeft hij terug. ‘Sagen zijn het, die Romeinen en Etruskers gelijkelijk
sieren; want Porsena wordt er in het bengaalse licht der helden gezien, met een
stralenkrans van beminnelijke edelmoedigheid.’
En nu is er geen stuiten meer aan. Hij dwingt tot luisteren. Zijn welbespraaktheid
heeft haar eigenste vaarwater gevonden. ‘Horatius Cocles’, roept hij uit, en zijn ogen
schitteren, ‘het is zijn heldenmoed die de Romeinse schande bewimpelt en te niet
doet: hij, eenzaam staande, stand houdend op de houten Tiberbrug, verdedigt met
zijn bliksemend zwaard de stad tegen de overmacht, één tegen honderd: en hij houdt
vol tot de kracht hem begeeft. - Daar is Muzius Scevola, met niet dan zijn dolk
gewapend: zó dringt hij door tot Porsena's legertent. Met eigen hand wil hij de koning
doden, te midden van zijn krijgers. Samen met zijn vorst staat Porsena's eerste
staatsdienaar er soldij uit te keren. Muzius twijfelt, wie van beiden wel de koning is.
Op goed geluk af slaat hij zijn slag. Hij doodt de ander. Hij tracht niet te vluchten,
laat zich overrompelen, bekent gekomen te zijn om Porsena, de koning, te doden.
De aanslag is mis-
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lukt. Wat nood? Een ander na hem zal slagen. En bij deze zijn woorden legt hij - alla
sua mano severo, zoals Dante het uitdrukt - zijn hand onverschrokken op het gloeiend
bekken, dat er geur-brandend staat voor het godenbeeld. Ik ben onfortuinlijk geweest,
zegt hij; maar binnen Rome staan honderd jongelingen gereed om te doen wat ik niet
volbracht heb, wat het ook kost. Porsena verbleekt, Porsena bewondert. Hij schenkt
Muzius genade.’
Zwijgend knik ik hem toe, bewonder Porsena niet minder. Levendiger nog vervolgt
de stem die trilt van ontroering:
‘En Clelia, die met andere Romeinse meisjes als gijzelaar naar het kamp van de
Etruskers gevoerd wordt, wanneer Porsena zich bereid verklaard heeft tot
onderhandelen: Clelia kan het niet verkroppen dat zij gevangen wordt gehouden, de
vijand ter wille moet zijn. Zij waagt de gevaarlijke sprong en weet te ontvluchten;
gezellinnen volgen haar. Zij zwemmen de Tiber over, kloppen triomfant bij de
stadspoort aan, fier op hun daad van beleid en moed en onverschrokkenheid. Doch
Rome is verontwaardigd. Hun eigen volk en vrienden willen hun de poort niet
vrijgeven. Zij hebben trouwbreuk gepleegd. Het gegeven woord is heilig, ook tegnover
de vijand. Rome is niet alleen manhaftig, maar ook onwankelbaar trouw. De
overeenkomst moet gehandhaafd blijven. En ze jagen onverbiddelijk de meisjes terug
naar het vijandelijk kamp. Porsena verneemt wat gebeurd is. Hij kan bewondering
opbrengen voor de durf van de Romeinse vrouwen; niet minder waardering bezit hij
voor mannelijke trouw. Hij laat zich in edelmoedigheid niet overwinnen door de
tegenstander en sluit vrede. Rome is vrij. - Dat is Porsena, zoals de Romeinen zijn
beeld geschetst hebben’.
Geen tijd om instemming af te wachten: hij draaft verder:
‘Zo heeft Rome zijn mooie sagen geborduurd voor het verre nageslacht; u zult mij
veroorloven eraan toe te voegen, dat het Chiusi geweest is dat daartoe het stramien
aan de hand gedaan heeft. Onze zuil met de wolvin brengt Rome te binnen; maar
roept zij hier niet eveneens Porsena's aandenken voor u op? Een krans hier neergelegd
huldigt beiden, zowel de held van een volk dat weggewist werd van de wereldkaart,
als de stad die, ondanks alles, de storm van de eeuwen trotseert.’
‘En als ikzelf het laatste woord mag hebben, zou ik willen zeggen: uw zuil is er
het ontroerend bewijs van, hoe de groene olijftak van de poëzie het ten allen tijde
wint van de bloedige lauwer van de vechtersbazen’.
Daarmee hebben we dan afscheid genomen van elkander, voldaan en gewis niet
zonder zuidelijke hartelijkheid.
Als weggedrongen in de achterkant van het stadje, volksbuurt met kleine, laag
gedaakte woninkjes, ligt daar dan nog ergens een kleine, open plek beplant met
bol-acacia, waar fragmenten der antieke wereld, brokstukken van zuilen, architraven
en kapitelen, als evenveel getuigen van vergane pracht, in de groene grasperken
verspreid liggen. Chiusi heeft die piazza de naam gegeven van Vittorio Veneto. Je
moet daar naartoe, omdat de Gids er een sterretje voor over
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heeft. Het uitzicht hiervandaan naar 't noorden toe, loont dan ook wel ruimschoots
de moeite van deze laatste voetstappen.
Uit de diepte van de vallei klimt de eeuwenoude Etruskische muur hier tegen de
heuvel op, waar Chamars zich genesteld had, en vormt er een als vooruitspringend
balkon, zwevend boven het wijde landschap in de diepte. De cylopische muur, een
reusachtige stapeling van gladgeschaafde steenblokken zonder metselspecie,
onwrikbaar op elkaar gezet, gaat nu bijna geheel schuil onder groene mantels van
klimop. Aan de eene zijde stoot ze tegen de puinhoop van hetgeen in de dertiende
eeuw de ‘Fortezza’ was, waar Orvieto en Perugia om gestreden hebben, tot ze in
1416 voor 18.000 gouden florijnen verkocht werd aan Siëna. Naar het noorden toe
breidt zich een schitterend panorama uit. Wat de verraste kijker hier ontwaart aan
bloeiende tuinpracht, is al vol-op Toskane, het ons toegedachte, paradijselijke land.
Het wijdse landschap, mijlen ver, ligt er, in tegenstelling tot het grauwe Latium in
het zuiden, als een nieuwe, blijde wereld, die wenkend en wuivend verder naar Siëna
wijst: een landschap dat vol rimpelingen en heuvelreeksen voortgolft, tot waar Mons Politianus - Montepulciano voor je oprijst, torens en tinnen, top aan top, de
stad op haar heuvel neergezet als een weelderig bloemstuk.
Talloze olijvengaarden en wijnplantingen, terrasvormig naar elkander toegeleund,
geven het rijke landschap zijn bizondere tint van zilverig groen, straks ook goudblond,
wanneer het druivenloof herfstig vergeelt. De bergen van de Val di Chiana sluiten
het tafereel af aan de oostzijde, waar Castiglione schuilt in de richting van het
Trasimeense meer. Wat je van hieraf duidelijk aan water ontwaart, is het bleek blauwe
meer van Chiusi in de verte. Hogerop is er dan ook nog het kleinere meer van
Montepulciano, waar de Chiana-stroom verborgen kronkelt; en de befaamde
hydrominerale badplaats Chianciano gaat er schuil onder de bomen. Hoe klinken de
namen Chiana en Chianciano niet als een voorspel voor het verdere gebied, het
gouden druivenland bij uitstek, waar de kostbare Chiantidruif gedijt!
Se mai calchi la terra di Toscana...
Als je ooit het land Toskane mag betreden...

In gedachten, ongeduldig, zeg zelf maar ‘als in dronken vervoering’, onstuimig
verlangen in stilzwijgendheid verbergend, dring je aanstonds in je verbeelding verder
het schone land binnen: ‘gente che va col cuore e col corpo dimora’, zoals Dante het
uitdrukt: je gaat al met je hart, al toeven nog de voeten (Purg. XI, 10). Maar vooreerst
blijft de blik nog rusten op het weemoedig glimlachend Chiusimeer. Eenmaal heeft
het, naar men zegt, de timpanen weerspiegeld van de Etruskische tempelfronten,
toen het zich tot hiertoe uitstrekte, bij de rots die Chamars droeg. Ook zou het een
geheel gevormd hebben met het Pulciano-meer. Eeuwen nadien echter werd de
landouw vruchtbaar gemaakt, van haar moerassen gereinigd, werden de wilde stromen
bedwongen, de waters ingedijkt. Zo is er het Chiana-kanaal gekomen, dat de Tiber
met de Arno verbindt. En sedert zijn de grote
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meren ingeschrompeld. Het Chiusi-meertje zelf ligt er nog maar, voor de kleinste
helft zichtbaar, tussen de heuvels die het omknellen, als een vege parel, stervend
opaal, mat schemerend onder de blanke lichtnevel van de late zomerdag, misschien
wel bereid om van lieverlee geheel weg te smelten voor de bergen, die hun grijze
hoofden hooghartig beuren.
Toskane. Vlaagt er geen gevoel van jonge, nieuwe vreugde door het gemoed, bij
alléén al maar het horen van de naam van dit gebenedijde land? Als een kleurrijk
prentenboek voor je opgeslagen, ligt het er plotseling voor je, naar alle zijden
uitgebreid, met zijn stromen en steden, met de blanke wegen die naar Siëna, naar
Firenze spoeden, met de stralende landschappen waarop ten eeuwigen dage Dante's
gulden schaduw rust en de glimlach van Beatrice.
Eeuwen terug werd een hoog begaafd, geniaal volk hier weggespoeld door de
vloed van de tijd; maar de bodem, waarop de kunstzinnigheid van de Etruskers
eenmaal kon gedijen, bleef de vruchtbaarheid bezitten die de Italiaanse Renaissance
later mogelijk maken zou. En daarmee werd Toskane het beloofde land van een
nieuw, zich luisterrijk bevrijdend volk. Geen landstreek ter wereld, bloeiend als een
tuin, was ooit rijker aan genie en schoonheid dan dit land der zegeningen. Hier stonden
kunstenaars op, zo groot en geweldig als de mensheid, in geen tweede zo klein bestek
en in zulk een verbluffend aantal, heeft zien geboren worden. Alleen onder de
ultramarijnen hemel van Firenze en Siëna kon het verblijdend wonder geschieden,
dat de geschiedschrijver verstomd doet staan. Het laat-middeleeuwse Rome mocht
vòòr dien, op zijn beurt, de beelden van de Oudheid uit de bodem van Latium opnieuw
tot aanzijn en tot gelding brengen, in Toskane stond de schoonheid zelf levend uit
de bloeiende aarde op. Waar Rome, oppermachtig, eeuwen geleden, de cultuur had
weggevaagd van het verstikkend Etrurië, kon in de vijftiende en zestiende eeuw een
nieuwe cultuur zich rijkelijk ontplooien als een nieuw wereldwonder. Rinascimento.
De Toskaanse Renaissance werd tot stralende apotheose. Het Humanisme, ten volle
uitbloeiend in de eeuw van Lorenzo, de Magnifieke Mediceër, is de grondslag
geworden van onze Europese cultuur. Toskane werd de wieg van een nieuwe
mensheid, van een nieuw levensinzicht en een nieuw schoonheidsideaal: de cultuur
zonder meer. Wat daaraan vreemd bleef, is niet Europees. Wat Attika voor de oude
Grieken geweest is, werd Toskane voor ons.

Montepulciano
Station Chiusi is in afwachting van de sneltrein Firenze-Roma. Drukte op het groot
perron. Zenuwachtig heen en weer gedrentel van velen, die terug willen naar de
hoofdstad. Er is nooit plaats genoeg in de talrijke wagens. Wij, die met het zijlijntje
in de richting van Siëna moeten, staan wachtend op een ander perronnetje, zij-
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waarts, achteraf gelegen. Ons boemeltje staat klaar en wacht geduldig, onderdanig.
Maar we kijken toe, alvorens in te stappen, kijken eerst nog naar aankomst en vertrek
van de ‘direttissimo’, die cultuur en wereld betekent. Wanneer die, bewust van zijn
waarde en stipt op tijd binnengekomen, na een halve minuut van oponthoud dan weer
weg is en het hoofdperron leeggelopen, komt als een gevoel van opluchting over
ons, boemeltjes-mensen: ‘zie-zo, eindelijk, nu zijn we dan waar we wezen moeten;
we zijn onder ons.’
In het treintje hadden we vooraf al onze plaatsen belegd met wat we meesjouwen,
koffers, pakken en rommel. Nu stappen we in. Anderen komen nog van het
hoofdperron aanzeulen, waar ze uit de sneltrein gestapt zijn. Ze reppen zich moeizaam
met hun ladingen, vrachten, kinderen aan de hand en op de arm. ‘Nog plaats hier
voor één, voor twee?’ Kennissen roepen elkander vrolijk, aanmoedigend toe. Handen
worden uitgestoken, koffers gehesen en neergebotst. ‘Dit op het plankje daarboven,
dit onder de bank, dit in godsnaam dan maar op de schoot.’ Rompslomp en gedoe
in alle gemoedelijkheid, en wat 'n gekakel! Waar komen ze dan wel vandaan met al
hun pakken en zakken, op zondag-namiddag? Op voorraden uitgeweest, - ‘thätig’
zoals Reumont van de Toskaners zegt? Jonge mannen en meisjes, zonder bagage,
denken alleen aan de pret.
‘Haast-je maar niet, signora’, heet het tot een lijvige boerin, die over volle manden
en builen strompelend, de coupe binnenstruikelt. ‘We hebben een zee van tijd. We
zijn geen sneltrein, waarbij het aankomt op een minuutje. Vooraleer we er met z'n
allen zijn en zitten, geeft-ie toch geen pufje van zich’.
‘Je kunt nooit weten’, glundert het goeïge wijf terug. ‘Als je de hele weg moet
staan, is dat ook maar een mager lolletje’.
‘Kom maar hier’, wenkt een monumentale carabiniere, zilverbestikt, met snor en
steekhoed, haar beschermend toe: daarbij lijdt zijn straks begonnen gesprek met een
gemoedelijke dikbuikige veekoopman plotseling schipbreuk. Hij rijst op van de
houten bank en staat zijn plaats af aan de puffende signora. Nu is het aan de
veekoopman, haar buurman geworden, om vertrouwelijk te glimlachen: ‘Haast maken
is ongezond, signora. Ook de Tijd moet je de tijd laten’.
Van iets verder verzekert een andere stem: ‘Chi ha fretta, vada adagio, haast-je
langzaam. - Hollen en dringen helpt hier geen zier. Treintjes voor Siëna zijn altijd
te laat, alsof dat zo hoorde’.
Men geeft hem gelijk. Een kruisvuur van kwinkslagen is losgebrand. ‘Deze trein
is een karavaan door woestijnzand’. Waarop een ander: ‘Zeg liever een wieg op
wieltjes’. Toestemmend knikkebollen, glimlachend beamen. ‘Alsof we hier niet beter
verdienden, - en dan ga je toch naar Siëna!’
Stemmen van allerlei klank en kleur nemen deel aan het gesprek. Maar niemand
denkt er aan om zich op te winden. Men lacht; men gnuift om het grappige van de
eigen miserie. Adama van Scheltema heeft ooit opgemerkt, dat wat gracieuse humor
den Italiaan meer waard is dan alle ernst des levens.
‘Dan zullen ze wel niet vòòr donker te Pulciano zijn?’ vraag ik.
‘Niet voor het nacht is!’
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‘En de zon is nog niet onder...’
‘Twee haltes met onze wieg op wieltjes, en dan nog tien kilometer tot de stad. Maar er is een bus erheen.’
‘Als je dat dan ook nog lopen moest!’
‘Maar die bus heeft ook haar tijd nodig: ze moet tegen de berg op.’
De eeuw van het snelverkeer is hier nog niet aangebroken.
Ze zullen me zeggen wanneer ik eruit moet. Dat er een vreemdeling tussen hen
zit, maakt niet de minste indruk, en mijn rugzak verwekt geen opzien. Ze weten van
toeristen hier, langs de weg naar Siëna, en Toskane kent zijn Pappenheimers: schilders
en kunstzinnige landlopers. Ongestoord vertellen ze elkaar onderwijl waar ze geweest
zijn, wat ze er uitgevoerd hebben, waar ze heen moeten. Het gemoedelijk onder-onsje
past bij het ouderwetse treintje. Dit zelf schijnt de reis alleen maar voor z'n plezier
te doen. De oude tijd heeft zich hier gehandhaafd. De mensen zelf zijn, zodra die
beangstigend-aanmatigende sneltrein zich maar uit de voeten gemaakt heeft, als
anders geworden, zich zelf geworden. Ze zijn nu eindelijk in het goede vaarwater.
Ze weten zich nu weer ongehinderd thuis, - de grote familie van 't land.
‘Past er op’, roept de conducteur, die langs de coupés loopt en de portieren
dichtslaat met een smak. ‘Let op uw handen!’
De vriendelijke opmerkzaamheid van de man geldt ons ieder persoonlijk. Bestaat
er ergens ter wereld nog zulke beleefdheid? We tellen wat, ieder voor zich: we zijn
klanten die men netjes behandelt. Mensen.
Een gillend gefluit, een ruk van de machine, een even schommelen van elk op het
eigen grondvlak, zodat je tegen je buurman botst: en daar sukkelen we dan gezapig,
gemoedelijk in noordelijke richting heen. Een uitgeleefde landstreek. Een lang
oponthoud bij de eerste halte. Eindelijk de tweede halte. Het is pikdonkere nacht.
Maar je moet bedenken dat het Zuiden niets weet van schemeringen. Verder! De bus
belandt op een driehoekig miniatuurpleintje, omgeven door hoge huizen. In het licht
van de lantaarns ontwaar je er een vrijstaande zuil, met daar bovenop een leeuwtje.
Tegen een van de gevels daarachter in gouden letters het woord ‘Marzocco’. Marzocco
is de leeuw die het wapenschild van Firenze in zijn klauwen klemt. Het is de naam
ook van het mij aanbevolen hotel van Montepulciano. Zie zo dus, we zijn er. Ik ben
terecht. We zijn nu vol-op in Toskane.
Montepulciano. Wakker geworden in alle vroegte. Wie wandelen wil, moet er vroeg
bij zijn. De warmte. Nog pikkedonker, ondanks het wijd-open raam. Misschien toch
nog te vroeg om uit de veren te kruipen?
Ik lig en luister. De eerste geluiden van een ontwakend landstadje. Er klepelt
ergens, heel dunnetjes, een klokje, voorzichtig. Dan kraait een haan. Het zwak geluid
van een vogeltje. Een vrachtauto komt snurkend in beweging en dreunt verder.
Stemmen, mensen, stappen onder mijn venster voorbij. Dan stilte. Weer een naderende
voetstap. Naderend het schuren van een vegende straatbezem, rythmisch strijkend
over de keien. Het komt van ver, maar eindelijk ook onder mijn
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raam. De ‘nettezza urbana’. Onderwijl fluimt de straatveger op de grond en je hoort
het kwakken. De bezem veegt verder, al verder weg.
In Toskane wordt ordelijk geleefd. Op de 25ste oktober schreef Goethe in zijn
dagboek: ‘Es ist hier alles zugleich tüchtig und reinlich; überall lässt sich eine
belebende Sorgfalt bemerken’. De straatveger van Montepulciano handhaaft met
zijn bezem deze oude roem. Later sluip ik van de tweede verdieping de trap af,
zoekend naar contact-knoppen die ik niet vind, scharrel door het donker van trap en
overloop voort, in de benedengang eindelijk tastend naar deur en schuifbout. De
sleutel steekt in het slot. Hij geeft een knerpend geluid. Ochtendkoelte slaat mij tegen.
Ik sta op straat met mijn rugzak en trek de deur achter mij dicht. ‘Ciao, Marzocco!’
Zo was met de waard gisteren avond afgesproken. Ik zou mijn overtollig boeltje
achterlaten, om te voet er op uit te trekken voor 'n dag of wat, en daarna mijn rommel
afhalen. ‘Mijn rekening voor vandaag?’
‘U betaalt maar wanneer u terugkomt.’
‘Mijn hier achterblijvende spullen zijn volstrekt waardeloos, weet je!’
‘Ga gerust, hoor. Goede reis.’
Schemer en ochtendstilte in de stad. De straatveger van straks wijst mij de richting
aan. Een kilometer lang loopt de straat in zachte windingen, als weifelend, stijgend
verder, tussen grauwe paleizen door, met hoge gevels. Winkeltjes nog gesloten, alle
deuren dicht. Straatjes links en rechts, doorgangen met bogen overspannen, donker,
als doofstom en blind.
‘Je bezem heeft me uit het bed gejaagd’, heb ik den man toegevoegd. Hij glimlacht
goedig: ‘De morgenstond heeft goud in de mond’... Eindelijk de top van de deftige
straat. In de drom van de donkere huizenklompen wordt door de stadspoort een
openheid gebroken. Zij gaat open op de dagklaarte van daarbuiten, op de kim van
het westen, dat de glans opvangt van de rijzende dageraad.
De stadsmuur met de voormalige burcht, de rand van de heuvel die Montepulciano
draagt. Hij valt hier steil naar beneden af. Onverhoeds daar een wijd uitbogende
vallei voor je voeten. Bomen, bomen en omhoog-struwelend groen. Maar daarachter,
in geleidelijke stijging over golvende verten heen, in wijde kringen opgaand, een
open, vlak gelijnd, haast onbegroeid bergland dat in de kim verloopt, blond, geheel
zandkleurig onder de zwellende dagklaarte, wachtend de glorie van de zonneschijn.
Een vloed van vreugde overspoelt je bij de aanblik van dit prachtig panorama.
Voor je, op het eerste plan, vlammen uit alle plooien van de groene landerijen de
donkerkleurige cypressen op, vereenzaamd en in groepen, rondom de hoeven
saamgedromd, die de hellingen zochten, de opheuvelende hoogten. Cypressen in
slanke gehevenheid, spits toelopend, naaldfijn, met het gebaar van biddend geheven
handen. Zij rijzen uit het dommelig wolkend grauwe groen van olijvenplantingen,
het heldergroen van getreste wingerden. Hier dichtbij zijgt een cypressen-dreef in
de diepte neer, processie-achtig, in haar
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strenge en donkere strakheid van top aan top, plechtig als een vroom koraal. Door
heel het wijde landschap heen gaan slingerende wegen, her en der, in blanke kronkels
naar hun verre doel. Zij verliezen zich in de kleurloosheid van de verte. Zij gaan als
gezongen liederen door het luisterstille land.
En niets beweegt er. Wel slaat een enkele vogel een zwak geluid. Het is nog te
vroeg voor de arbeid in de velden en druivengaarden. Doch het licht van de ochtend
groeit, zweeft glimlachend over de rand van de wereld in het oosten, en bereikt
meteen de verte waarheen ik uitstaar. En nu, bij de groeiende klaarte, begin je
daarachter, hoog-op, waar de kim haar lijn trekt, in blonde stippelingen en rozige
tinten miniatuurstadjes te vermoeden, in schijnbare onbereikbaarheid.
Zo geeft zich, met open armen, het vergezicht aan je over, met een toewijding,
een teerheid die machtig ontroert.
De glimlach van het dagen triomfeert. De zon is ontwaakt en wenkt uit het oosten;
het westen beantwoordt haar liefdesverklaring, waar zij aanlicht van achter
Montepulciano's daken en torens. Het fraaie landschap verwijdt zich aldoor, de armen
aldoor breder openend in liefelijke vertrouwelijkheid, in voller overgave. De stem
van de morgen blijft gedempt. Het is nog altijd niet dan een fluisteren, al kwetteren
de vogels ook luider en luider. De cypressen, roerloos strak en zwijgend, manen tot
ingetogenheid. Maar de schemering verdampt als een droom, zij het nog
schoorvoetend. De witte wegen in het groene land gaan al luider zingend verder.
Zacht, o zachtjes. Ontwijd de stilte niet, de tover van dit ochtendzwijgen, waarin
wonderen als bloemen opengaan. Proef met ziel en zinnen dit langzaam openschuiven
van de gordijnen, dit rozig aandonzen van de blijde, heilige zonnedag.
De stem van een boer die - ‘ah, ah!’ - zijn ossen ploegend aandrijft. Een klare stem
als een natuurgeluid. Het is geen stoornis. Het roept je alleen maar uit de droom terug
tot de oude werkelijkheid.
Maar wanneer ik nu, voortgeschreden tot vlak bij de bergrand, naar beneden
schouw, staat er plotseling, in tastbare vorm en verschijning, het wonder, als geruisloos
uit de groene wereld opgedoemd, de pronkbouw van een kerk met koepel, rank als
een openbrekende lotus. Daarnaast, slank, een bloemstengel gelijk, de toren, in zijn
vele verdiepingen uitgegroeid. Rankheid der louterste renaissance-vormen, met de
kleur van vergeeld ivoor, of ook van goud-blond barnsteen, daar neergezet in
volstrekte eenzaamheid temidden van het groen van bomen, door torenhoge cypressen
bewaakt. Die cypressen om haar heen: louter ranke vlammen, die opslaan in donker
verlangen. De kerk zelf, uit de weligheid der groen-overwoekerde wereld, alleen
maar naar de hemel trachtend. Zij staat er geheimzinnig en kostbaar als een vreemd
en naamloos juweel.
Je zult niet weten wat méér te bewonderen in dit meesterwerk van Antonio de
Sangallo: de kleur van deze bloemige schepping uit travertijn, of haar zwierig
gezongen vormschoonheid. Met de patina die de tijd haar bezorgd heeft, - toren en
koepel opgetrokken op Grieks kruis als grondslag - heeft zij, ‘Madonna di San Biagio’,
in dit rijk-
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kleurige en klare landschap, het voorkomen en de kostelijkheid van een natuurlijk
bloeisel.
De boer die van beneden zijn witte ossen tegen de helling opdreef, neemt de
gelegenheid waar, om even bij mij uit te blazen, zijn dieren rust te gunnen: ‘Mooi,
nietwaar, ons heerlijk land Toskane?’
Wie zou hem geen gelijk geven? Alleen moet je voor dit landschap hier alle
prijzende uitdrukkingen bezigen in de overtreffende trap.
De man wijst me met de vinger de stadjes aan, die in de blonde verte liggen te
tintelen onder de morgenglans: ver-weg Pienza, San Quirico d'Orcia, Montalcino;
het meest nabije Montichiello.
‘Mijn doel voor vandaag’.
‘En dan verder de vallei door, de Val d'Orcia?’
‘Ja, tot Montalcino.’
Hij schudt het hoofd. Weet u wel dat dit het Inferno van Toskane is? Het klinkt
dantesk. ‘En waarom dan wel? Ik hoorde dat dit een uitgemergelde en verwaarloosde
landouw is, Val d'Orcia’.
‘En de Valdorciani?’ zegt hij met een ietwat boosaardig lachje.
‘Wordt er kwaad van gesproken?’
‘Eenkennig, bonkig, bot,’ zegt hij. ‘Van een die bij ons ruw en onbeschaafd zou
optreden, zegt men dat hij erger is dan een Valdorciaan’.
Ik verberg hem mijn twijfel niet. Hij haalt de schouders op. ‘Maar het is werkelijk
zo’, zegt hij. ‘Doch laat u dit niet afschrikken’.
Wij geven elkaar per slot de hand. ‘Cortesia di bocca, assai vale e poco costa’, ja,
vriendelijkheid kost niets en is toch zoveel waard! ‘Salute’, zegt hij. Heerlijke groet
ten afscheid, die zowel ‘heilgroet’ betekent als ook ‘gezondheid’.
‘Grazie’, antwoord ik hem.

Montichiello
Tussen Montepulciano en Pienza, in de vermaledijde Val d'Orcia, ligt Montichiello
binnen zijn verbrokkelende, moede muren op de heuveltop. Groen en heesterstronken
woekeren over die muren heen, zoals bloeisel breken zou uit een versleten
bloemenmand. Een puntige ogive daarin, naast een afgeknotte toren, is de ‘Porta del
lato sud’. Alles daaromheen brokkelig en rommelig, alles verzakt en onder de
woekerpanten in zwijgen verzonken, als sliep de schone slaapster daarachter sinds
honderd jaar.
Voor de poort noodt onder enkele bomen een bank tot pozen. Wat er aan weg nog
af te leggen valt, van hier tot Pienza, zigzagt voor mij uit in wijde, witte kronkelingen.
Stijgende warmte. Weldoende rust, deze wijle in de schaduw, wanneer je nog nuchter,
- het genot van een druiventros niet meegerekend, - bezweet en moe zit uit te kijken
naar je verder doelpunt.
Een jongeman slentert nader, snuffelend om zich heen. Hij kijkt ook een wijl naar
het landschap uit, alsof hij dat nog nooit gezien had.
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Dan spreekt hij me toe. Een bezoeker, - blijkbaar een gebeurtenis. Een begerige blik
op mijn in rood gebonden ‘Guida’, die ik hem toesteek. Hij is er benieuwd naar, als
iemand die zelden boeken ziet. Maar hij haalt de schouders op over hetgeen hij erin
vermeld vindt over zijn Montichiello: te weinig naar zijn zin. ‘En het is niet eens
waar, wat erin staat’.
Binnen zijn ringmuur ligt het gele stadje te branden in de zon. Het gloeit als
goud-beschenen albast. Geen ziel te bekennen, als ik onder zijn poortboog
binnengegaan ben. Alles staat er als in een vreemde dommel, door de gouden dag
verrast. Een elleboog in het straatje en je staat voor de kerk. Hier eindigt het stadje.
De gordelmuur van het verleden sluit het hier af.
Gothisch is die gevel, strak en effen, met een portaal onder spitsbogen en een
enkele roos. Trappen heffen het gebouwtje omhoog. Een heldere ruimte daarbinnen,
driebeukig en wijd, met klare vensters en vol aangename koelte. Voor een zijaltaar
een dozijntje vrouwen, op banken bij elkaar geschoold in gebed. Zij volgen er het
prevelend bewegen van een mislezend priester. Daar ziet, een halve wand vullend,
een Siënesche Sint Christoffel uit de beginjaren van de XVde eeuw op neer, reusachtig
en ruig, een boomstam in de hand, het Kind op zijn sterke schouder. De biddende
vrouwen houden het hoofd met doeken gedekt, ééne zelfs met een zwart-kanten
sluier. Maar ze hebben stappen gehoord, hoe zacht dan ook voortschuifelend, en een
schaduw kwam over de vloer geschoven. Alle kijken om. De drie koorknaapjes bij
het altaar vallen verbouwereerd uit hun rol. Zij staren verbaasd en vergeten de dienst.
Een vreemdeling.
Maar deze heeft, zijn zak op de rug, reeds het andere zijaltaar gevonden met de
Madonna van Pietro Lorenzetti, waarom hij naar Montichiello gekomen is.
Verrukkelijk paneeltje: in een zachte glanzing van goud de hemelsblauwe mantel
der Madonna, het hoofd ter zij gewend naar het knaapje op haar arm. Zij houdt zijn
handje tussen haar slanke vingers, een edele hand. Zijn kopje werd opgericht als met
een ruk, hartstochtelijk, in hevig begeren. Daarbij viel het kroesig haar naar achter.
Het is teer en fijn, als met bevend penseel geschilderd. Het kindermondje zwijgt, en
toch is het als fleemden de lippen tot de moeder, de mond der Moedermaagd. Mater
Puritatis heeft de schilder haar genoemd. Het onvergetelijke, het aangrijpende hierbij
is haar blik, waarmede zij het kind betracht, vol verbazing om het wonder, een
verbazing waaruit een minzame glimlach bloeit. Het is moedergeluk. En toch ook
schemert er een smartelijkheid doorheen, die van het weten der komende dingen.
Maar de blijdschap wint het bij naïeve kinderlijkheid van het kind. Wonderbaarlijke
samenspraak van Moeder en Zoontje in dit stille heiligdom, in de verborgenheid van
deze vredige koornis, alsof heel deze kerk, vergeten en vereenzaamd, met haar
plechtig portaal en hoge beuken, er alleen maar was, - en misschien dit hele stadje
zelf, - om als vroom tabernakel te dienen voor deze zuivere, zachte vertrouwelijkheid,
van deze eeuwen-durende, niet eindigende samenspraak der Madonna en haar
Bambino.
Hoe is dit ontroerend paneel terecht gekomen in dit onbekende
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stadje, waar ikzelf me voorkom als de eerste vreemdeling die er ooit de voet heeft
gezet? En ik vergeet in dit ogenblik, dat er in Toskane of Umbrië haast geen kerk is,
die om enig fresco of schilderij de weg erheen niet waard zou wezen; de helft der
kerken is er als kleine musea.
Een fluisterende stem naast me. Een niet meer jeugdige dame, klein en bleek. Het
is de dame met de zwart-kanten sluier. Zij vraagt: ‘Heeft u alles gezien? U is een
belangstellende?’
Verbazing mijnerzijds. ‘Dank u, ik meen van wel’.
‘Ook het marmeren ciborietto naast het hoofdkoor?’
‘Met het ijzeren smeedwerk-hekje? Ja.’
‘En de fresco's die onlangs hier ontdekt werden?’
‘Ook die.’
Dan met een glimlach: ‘Maar onze pastoor nog niet?’
‘Die zo juist hier de mis las? Ik wil hem niet storen.’
‘Hij zal er prijs op stellen u te zien, een vreemdeling. Ik zal u voorstellen. Volgt
u me naar de sacristie.’
Niets kan baten. Ik word meegetroond, ‘pelgrim naar Lorenzetti's Madonna’. En
de pastoor vergeet brevier en ‘caffe latte’, zijn karig ontbijt. Hij begint te verhalen,
te verklaren: Vasari die van Lorenzetti niets wist, maar van hem geschreven heeft
‘dat hij bemind was bij allen’. Hij vertelt ook van zijn eigen leven, zijn verleden,
schertsend over zijn glazen oog, - de stumper, - dat hem de wereldoorlog onvergetelijk
doet zijn, maar niet belet zijn aandacht levendig te houden voor alles wat er aan
moois is op deze wereld. ‘U heeft de Fortezza nog niet gezien? Dan moeten we nu
naar de Fortezza...’
Mijn nuchtere maag, mijn moede benen. Maar we trekken naar buiten met z'n
allen. Ik hoop in stilte dat het niet ver mag zijn. We moeten om de stadsmuur heen,
onder olijven door, het hele gezelschap: voorop de pastoor, dan ik, dan de dame met
de kanten sluier, die me onderwijl vertelt dat ze hier haar vakantie doorbrengt, haar
zuster die zich bij ons gevoegd heeft, de eigenares van het olijvenbergje waar zich
de Fortezza bevindt, haar dochter en een man die er aan het werk was, de helft van
de vrouwen die in de kerk waren, met de drie koorknaapjes en zoveel kinderen als
lont geroken hebben dat er iets gaande is. Ik word intussen als volgepropt met
wetenschap en wetenswaardigheden, hetgeen me mijn honger niet vergeten doet.
We belanden bij een poortje in de muur, waar eenmaal een toren moet gestaan hebben.
Gelukkig is dat poortje op slot. Laat het in Godsnaam gesloten blijven. - We keren
binnen het stadje terug.
‘Wat hoor ik, u moet nog ontbijten’, roept de pastoor uit, ontsteld. Laat ik u dan
aanstonds naar de ‘trattoria’ brengen. U zou het alleen niet vinden, daar de waard
het schild met zijn naam van de gevel heeft weggenomen om verhoogde belasting
te ontduiken.’ In processie, als ganzen achter elkander, gaan we het smalle pad terug,
de pastoor glimlachend met z'n ene oog.
Weldra zit ik nu, in het donker van een smal en leeg gelagkamertje, op houten
bank, in een wolk van vliegen, ondanks het net van bonte
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kralen dat er wiegelt in de deuropening. Allen om mij heen, de pastoor, de gesluierde,
de buren van het eethuis, de dokter in der haast toegesneld - jonge man in grof hemd
en blauwe werkmansbroek, - en alles wat intussen nog aan kinderen ontwaakt is te
Montichiello. Wijn komt ter tafel. Brood berg ik in mijn rugzak. ‘U moet een paar
eieren slurpen. Heb je ham, kastelein?’
Er is geen ham. Er komen eieren. Een van allen heeft fruit in haar woning, vers
geplukt. Ze snelt weg, ze komt terug met een mandje, een wit doekje er overheen:
peren en blauwe druiven. Vijgen heeft de waard. Wie, te deksel, heeft er te
Montichielli ooit zulk een ontbijt genoten?
‘Maar die vliegen, die als wespen steken!’
En de dame met de zwarte sluier plooit papier tot een grote waaier en wuift de
lastige dieren weg van de tafel, van mijn geplaagd hoofd. De koelte blaast aangenaam
langs mijn verhitte wangen. De signora waait en waait. Allen zien staande toe hoe
die vreemde man daar zit en eet, - die straks in de wijde wereld vertellen zal over
Montichiello en wat hij er beleefd heeft. De waaier wuift en wuift, de fiasco wordt
leeg, de vijgen verdwijnen, de peren, de pruimen. Onder de ogen van mijn toegedane
hofstoet kom ik me lichtelijk voor als een pharao, waarvan naïeve bijbelplaatjes in
mijn jeugd vertelden, - maar hier dan in het bescheiden decor van een Toskaanse
boerenherberg.
‘Bereken het gelag met mate en fatsoen, principaal. Onze eer handhaven tegenover
wie van verre komen!’
‘Dat het je niet vergaat als de waard die overlast had van muizen’, zegt de andere
die het fruit gebracht had.
Ze kennen geen van allen het verhaal van de boer, die z'n zoon na langer tijd weer
's ontmoet had en hem uitnodigde op een stevige maaltijd in de trattoria van het vlek.
‘Je moet ons iets goeds opdienen’, had de vader verordineerd in zijn goede stemming,
en de sluwe waard had zich dit in het oor geknoopt. De maaltijd was uitstekend
geweest. Maar toen de rekening kwam, keek vader toch wat zuur. De jongen die er
met een scheel oog naar geloerd had, dorst natuurlijk niets zeggen. En vader betaalt.
‘Je had er ons wel wat kaas bij kunnen geven’, zei hij, en keek de waard daarbij
niet zo heel vriendelijk aan.
‘Dat zou ik graag gedaan hebben, maar - helaas - er is in mijn kelder niets veilig
voor muizen; en ik kan die maar niet kwijt raken.’
‘Eenvoudig’, zei de boer. ‘Zet een maal voor ze gereed en doe er een rekening bij,
zoals je die voor ons gemaakt hebt: ik verzeker je dat ze, geen van allen, ooit nog bij
je terugkeren’.
‘Dat is natuurlijk een Valdorciaan geweest’, glimlachte de dokter; en dan tot mij
gekeerd: ‘Laat ze plompe schoenen dragen; maar wanneer 't hierop aankomt’, en hij
bracht zijn wijsvinger bij zijn voorhoofd, ‘dan zijn ze maar wàt spits’.
De waaier houdt niet op te wuiven, tot we allen van elkander afscheid nemen, over
en weer voldaan: de pastoor met de twee verschillende ogen en de goedige glimlach,
de gesluierde, de signora met het lege mandje, de dokter in de blauwe werkmansbroek,
de
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waard, de buren, de andere vrouwen, en ieder gaat zijns weegs, met vriendelijke
woorden en welsprekende gebaren. Voor de Montichiellers herneemt de dag zijn
gewone kleur. Alleen de kinderen gaan allemaal met me mee. Tot de stadspoort.
Daar blijven ze achter, treuzelen nog een wijl, wenken met de handjes, de vreemde
bezoeker naogend zolang ze kunnen, - die zonderlinge man die daar nu wegwandelt
met stok en rugzak, de berg af, gesterkt en dapper, in de richting van Piepza.

Pienza
Met Montichiello heeft de reiziger de voet gezet in de Valdorcia, en de vallei van de
Orcia-stroom is een vreemdsoortige landstreek voor wie, op reis naar Siëna, Toskane
alleen maar gezien heeft uit het spoorraam. Door de Val d'Orcia loopt geen spoorweg.
Chauffeurs die er toch wel gebaande wegen vinden - haast allemaal slecht, zeggen
ze - vliegen er liefst ijlings doorheen, daar er niets te zien is en de schromelijke
verlatenheid van de streek alleen maar vervelend werkt: uno dei luoghi più malinconici
della Toscana. De landstreek schrikt toeristen af: la terra veramente respinge il
viaggiatore, meent Giovanni Mariotti, die in dit opzicht de mening van zijn
landgenoten deelt.
Toskane met zijn acht provincies, - een oppervlak van ruim 24.100 km2 - biedt
vanzelfsprekend de nodige verscheidenheid van aspecten, van het eenmaal woeste
zeestrand af, tot waar in het oosten de Apenijnen rijzen. Als bij stilzwijgende afspraak
laten schilders en schrijvers hierbij liefst de lachende boorden van Arno en Chiana
gelden als karakteristiek Toskaans; daarnaast wordt de landstreek die genoemd wordt
naar de Orcia, eenvoudig gedoodverfd als ‘sqallida’, triestig en troosteloos. Zo zag
ook Goethe ze ‘hell gelb’, en daarmee afgewimpeld: lusteloos en leeg terrein.
‘Echevaux de serpents gris que font les plis de la terre’ typeerde ze Suarez, die de
plooien van het grillig landschap, leem en zand, zag als een knoedel van grijze
slangen. In zijn dorre ernst doet het aan Castilië denken, maar ook aan Palestina's
strakgeplooide, gele zandbergen bij de Dode Zee. Zodanig wordt er door wijnbouwers
en vette boeren op neergezien, dat voor het Toskaanse spraakgebruik het woord
‘Valdorciaan’ gelijk beduidend is met lomperd en ongelikt. In werkelijkheid echter
zijn de inheemsen van deze wilde wereld, wat schranderheid en vriendelijkheid
betreft, niet de minderen van de verder-af wonenden.
De armoedigheid van deze dorre streek heeft vanzelfsprekend haar jammerlijke
gevolgen. Ook in zijn karakter ondervond de Valdorciaan, in zijn isolement verstokt,
er de weerslag van. De hele landstreek heeft het voorkomen van een vergeten slagveld
uit vroeger dagen, dat nooit meer tot herleven kwam. Maar alles heeft de schaarse
bevolking één voorsprong gegeven boven de meer gemoderniseerde: beter dan elders
kon bij hongerlijders en armoedzaaiers de oorspronke-
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lijke boerencultuur bewaard blijven, kon het eigenaardige volkstype zich handhaven.
Inderdaad bleven de oude gebruiken er overwegend in stand, samen met de
overgeërfde eerbied voor de geestelijke waarden van de traditie. In zijn ‘Viaggio in
Toscana’ verzekert Mariotti dat men er nog boeren vindt die in stille winteravonden,
zonder arbeid of bezigheden, gebogen zitten over een vergeeld ‘Jerusalem Verlost’
en een verrafelde ‘Razende Roland’, waarvan zij hele stukken uit het hoofd kunnen
opzeggen; zelf ook schrijven zij strofen om familiefeesten op te luisteren, kwattrijnen
en liederen die ter tafel komen in de dorpsherberg.
‘Crudele di cervello’, werd van het Toskaanse volk in het algemeen gezegd, omdat
het wars is van alle retorica, anti-idealist en dus realistisch. aangelegd. De romantiek
verschool zich in de stulpen der boeren. Intussen onderscheidt zich àl wat Toskaner
heet door intellektuele helderheid: zij fabuleren niet en dromen niet, zij glimlachen
om alle overdrijvingen die van méér zuidelijken aard zijn. Zij beschouwen de dingen
op de keper en misprijzen overdadige woordenpraal. D'Annunzio kon er geen voet
aan wal krijgen. Hun prototype is de magere Stenterello van het nationale
poppentheater. Dit volkskarakter nu moet wel gemodelleerd zijn op het landschap
dat hier niet doorlopend van een lieftallige aard getuigt. Het is voor een groot gedeelte
getekend met scherpe lijnen, harde omtrekken. In de Chiantistreek grijnzen de toppen
van de krijtrotsen met hard facet boven de wingerds uit, en de Maremmen, in de
laatste eeuw pas vruchtbaar bouwland geworden, waren nog voor kort, met hun
sompen en wijde horizonten, het thuisland van wilde paarden en briganten. Zijn
befaamde ‘dolcezza’ heeft deze Terra di Toscana niet primair aan de natuur te danken,
maar aan de vlijt van de mens die er, als vrucht van taaie werklust, de cultuur bracht.
De Valdorcia is tot nu toe, naakt en rauw, ondankbaar braakland gebleven, om de
weerbarstigheid van zijn stuggen bodem door de mensen gemeden en als verlaten
van God. Steilten en scheuren, rimpels en ravijnen, brokkelig en niet te bewerken,
vol puisten en wratten, als doof en gevoelloos voor alles wat de mens tot nog toe
vermocht. Het is een onwillige, tergende, uitdagende bodem van louter leem en zand,
die de veldarbeid onmogelijk maakt. Het ploegijzer kan er geen voren snijden. De
trekos verzinkt er in de bodem wanneer die, bij het stromen van de regen, doordrenkt
is en kleverig werd. Bij blakende zomerhitte hard geworden en uitgedroogd, verpulvert
die aarde tot stuivend zand. Geen mensenmacht kan deze terra maledetta tot reden
brengen. De bedding van zijn beken, 's winters veranderd tot onstuimige
watergeleidingen, verandert bij verzengende zomerhitte tot grintpad.
Slafelijk aan de grond gehecht, waar hij geboren werd, doet de Valdorciaan wat
in zijn vermogen is en houdt er stand. Hij zaait op zijn beurt en oogst weinig. Hij
poot en plant en hoopt vergeefs op gedijen. Met taai geduld houdt hij per slot een
moestuintje groen, dat hem weinig voldoening kan schenken. Er is geen weide, er is
geen klaverland bestaanbaar, er is noch wingerd noch olijf. En wanneer er, zelden
genoeg, een verwaaide boom zich ergens staande houdt, staat
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hij er tussen al dit levenloze in, als een vogelverschrikker zonder doel en betekenis.
De mens kan er alleen maar vegeteren. Medelijdend zien de verre stadjes langs de
heuvelranden op dit dal der vertwijfeling neer.
's Zomers is er onveranderlijk de zon, niets dan de zon, de zon zonder schaduw
of tempering, de wrede majesteit van de ‘sol del Leone’, de zon in het teken van de
Leeuw, de geweldige zon van het zuiden die alles verslaat en verslindt. In die gloed
gestoofd en als tot steen gestold, neemt heel die zandige uitgestrektheid, met haar
stolpen en reven, vreemde tinten aan van kaneel en kastanjebruin, soms bepenseeld
met een zweem naar het rozige en rosse toe, zodat het land er ligt als een geweldig
palet, dat met zijn brandend geel de ogen verblindt. Dan viert deze dorre aarde er
een hoogtij, waartoe geen menselijke gasten genodigd zijn. Dat is het extatisch vuur
van de verzengende zomerzon, die deze dorre wereld van verlatenheid alsdan de
wilde schoonheid geeft van een Afrikaanse zandwoestijn. Zandstuivingen, stof en
verstikkende hitte: de landstreek is in haar eigenlijk element bij dit ziedend feest,
waarbij de hete hemel strak en onmeedogend blijft. Doch er zijn sterke benen nodig
om deze mannelijke aardpracht van de felle zomer verbeten tegemoet te gaan: volstrekt
ascetisch landschap dat zich met trotsen hartstocht gruwzaam uitleeft. Daarbij is er
dan niets tragisch meer. 's Zomers is het alleen nog maar verbijsterend in zijn
wellustige overgave.
Maar voor de zoekende blikken rijst het doel dat eindelijk nadert. Van
Montepulciano af heeft het mij voorgezweefd als wenkend, in stille geheimzinnigheid
trekkend. Het rees van daarginds, tegen het bleke blauw van de kim, als een rozige
droom. Sinds Montichiello is het gaan groeien tot duidelijker waarneembaarheid.
Nu ligt het langs de rand van de heuvel die het draagt, uitkartelend, als een stadje,
duidelijk, met hoekige muurschonken en een rijzige torenspits, geel en rozig, als uit
barnsteen gekorven, in het daverend geweld van de middagzon. Het wordt bekoorlijker
om de inspanning die het van de tippelaar blijft vergen, het wordt geheimzinniger
naar gelang de eenzaamheid daaromheen zich uitgebreid heeft, mijlen ver. Het wordt
raadselachtig nu het, bij de laatste klimming opwaarts, zich terugtrekt achter de
toprand van zijn berg. Je loopt tussen heggen door, die geen schaduw geven, in de
schaduw van een biroccio, ossenwegen met hout. De zon in haar zenith is
meedogenloos. Ben ik een verkenner die niet dan sluipend nadert? Zo loom zijn mijn
voeten, zo warm is het, en het lopen zo zwaar. Doch als de ossen nog eenmaal pozend
stilstaan, laat ik de ossenwagen varen. Ik haast me ondanks alles. Ik heb Pienza
geroken. Ik zie de Porta al Murello als bij toverslag. Zij blinkt geel: ze is uit gelen
zandsteen opgetrokken. Zij houdt wacht voor de geheimzinnige nederzetting, waarover
de zon, op dit uur van de dag, haar stralenval verzengend uitgiet. Woningen rijen
zich aan elkander tot een smal, geelkleurig straatje...
Neen, ga niet binnen door de poort. Ga met mij mee, om het stadje heen, - o, welk
een miniatuurstadje, - naar de Porta al Ciglio, de ‘poort van de toprand’ heet ze.
Bedwing uw nieuwgierigheid nog
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even, en bekommer u om het stadje niet. Daar, waar ik u heenwijs, is een weg, een
oude uitgesleten landweg. Hij daalt er zachtjes af langs de ruige heuvelkant, die hier
groen is van tuinen met wingerds en olijven. Dan is er een vertakking. Nu grijpt de
weg met zijn tastende vingers in het groene loverhaar van de vruchtbare helling: het
blauwig wolkend zilvergrijs van de olijvenbomen, festoenend druivenloof dat donkere
trossen bergt in brons-groene schaduw, achter dichte heggen veilig. Er is een drinkbak,
monumentaal, gekapt uit ruwe steen. Ossenspannen worden er gedrenkt, ossen
melkblank, met wijde, geweldig uitzwierende horens. De koppen buigen naar het
koele water. Traag slurpen ze het op, dat in druppels valt van hun brede muilen
wanneer ze de kop weer heffen. Twee aan twee gaan ze in het ruw gareel, met de
kracht van hun front de wagen trekkend. Majestatelijk gaan ze, door jonge boeren
gemend. Vrouwen komen er langs, terug van de arbeid, groentebussels gestapeld op
hun hoofd, voortschrijdend als standbeelden. Vijgenbomen, stoffig vergrauwd.
Cypressen-naalden daartussen, hoog en slank. Het is er alles als oud geworden onder
de felle gloed van de zomer, die blakert en brandt.
Dan een boeren-huizing, met mestvaalt en rommelerf, en daarachter, in
eenzaamheid, zo maar plotseling een kerk met toren, midden in het tuingroen. De
toren is afgestompt, de kerkgevel versleten. Een portaal met rondboog, niet zonder
zelfbewustheid, een gezuilde vensternis daarboven, die haast tegen het dak stoot, dat
breed, diep neervalt. De toren zelf is in de kerk ingebouwd, cylindervormig, uit ruwe
steenblokken opgestapeld. Hij staat er nog krijgshaftig, als dreigend, hecht als rots,
hoe ook gehavend en geschonden. Hij werd smadelijk afgeknot; heel hoog daarin de
gaten van een krans lege vensternissen, die als gapende wonden zijn. Hij staat hier
langzaam te sterven, te sterven als een held in zijn doorkerfd harnas, zonder helm:
onthoofd en toch niet gestorven. Heb eerbied. Hij heeft de dagen beleefd van Manfred
en Konradijn, toen Welfen en Ghibellijnen elkander verscheurden, kastelen beroofden
en landen brandschatten, toen Flagellanten, tengevolge van dit onzinnig moorden
verward, door de dorpen trokken, zich geselend met koord en roe. Hij bewaart er een
roerend gedenkteken van, in de kerk verborgen, een doopvont, gehesen op een romeins
kapiteel dat haar dient tot voetstuk. Het is van een bijna barbaarse simpelheid. Maar
in deze doopvont werden twee pausen gedoopt, Pius II en zijn neef Pius III.
Toen ten tijde was deze hier stervende kerk nog de kerk van een nederzetting, en
deze nederzetting heette Corsignano. Te Corsignano leefden de Piccolomini als heren
van het oord. Uit deze stam werd hier Aeneas Silvio geboren. Sedert is Corsignano
ten onder gegaan, maar Aeneas heeft er, Paus Pius geworden, Pienza voor in de plaats
gebouwd.
Mij dunkt, hier komt Aeneas nader tot ons dan in de Libreria te Siëna, waar
Pinturiccho hem schiderde in de toneelpraal van een bont decor. Hier kwam hij ter
kerk, diende hij de Mis als kleine jongen; hier zocht hij kalmte bij de stijgende onrust
van zijn hart, toen hij gewaar werd dat het leven hem riep. Een mens onder de mensen,
met zijn ijdelheden en andere fouten, zijn tekortkomingen, ernstige dingen ern-
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stig willend, en toch zijn kracht verspillend aan een pronkerige beuzelarij: de bouwer
van Pienza.
De heren van Corsignano, door de rijkgeworden kooplieden, de Noveschi van het
midden der XVde eeuw, uit Siëna verjaagd, hadden zich teruggetrokken op hun
landgoed, verarmd, vereenzaamd. Silvio helpt zijn vader in de wijngaard, op den
akker, het ronde jaar door. Voor zijn ledige uren wordt de jongen ter leer gezonden
bij de plaatselijke priester. Hij is schrander en ondernemend. Hij durft het aan, om
college te lopen te Siëna, waar de Piccolomini nog verwanten hebben. Aldoor is
Siëna weer opgeschemerd in hun onderlinge gesprekken, en is toch de vijand gebleven
tegen wil en dank. Maar de droom van zijn moeder bleef hangen om die stad der
geleerdheid, die bloem uit den tuin van Toskane, als een bijenzwerm hangt om een
boom in bloei. In Siëna alleen kan de jonge Piccolomini-spruit zijn staal smeden tot
scherpe kling, om zich in het leven een weg te banen. Er was een nieuwe wereld te
winnen, waar een oude wereld verloren was gegaan.
Maar er was ook Rome. Zijn Virgilius in de hand, heeft Aeneas, voor het zee-wijde
panorama dat Corsignano hem te voeten legde, van avonturen gedroomd en grote
daden. Naar Rome liep de weg die er door het dal heen slingerde. In mist en
zonnenevel wemelden er de schimmen van het ontzaglijk verleden. Siëna echter was
de dwingende werkelijkheid. Bond hem aan Siëna de toekomst, - aan Rome de droom.
Aeneas snoert zijn bundel in jeugdigen overmoed. Doch wanneer hij zich moet
losrukken van de plaats der geboorte, van het landschap dat schoon is als een bladzijde
uit een bont verlucht missaal, beseft de studiosus smartelijk hoe lief hem deze plek
is, niet enkel om alles wat hij er doorleefd heeft, maar ook om de schoonheid van
het wijd voor hem uitgewaaierd land. ‘Silvarum amator’ zal Silvio van zichzelf
getuigen, ‘een die de bossen liefhad’. Voor de humanist, ook voor Silvio als voor
Petrarca, is de natuur het grote wonder geweest. De studie bevalt hem niet. Hij weet
zich van nature gemakkelijk uit te drukken, weet te schrijven, componeert Latijnse
verzen. Het komt den keizer ter ore hoe hij oordeelt, dat poëzie geen ijdele weelde
is; ook in het woord ligt macht. Hij wordt geheimschrijver van prelaten en kardinalen.
Als enige leek heeft hij toegang tot het Concilie van Bazel. De humanist wordt
diplomaat en legaat. Hij bevindt zich te Frankfort in de rijksdag, aan het hof te Milaan,
op het vredescongres te Atrecht, waar hij de hand kust van Filips de Goede. Frederik
III, tien jaren jonger dan hij zelf, lauwert hem met de dichterkroon.
De droom van Corsignano is vervuld: strijd en daad, roem en eer, kennis en
geleerdheid: het volle leven. Hij heeft al de zoete vruchten geproefd, waar de mensen
naar haken. Maar reeds is een moeheid over hem gekomen, moeheid van
over-verzadiging. Hij voelt zich oud met vijf en veertig jaar. Achter de schone vorm
tracht de geest nu naar kern en inhoud. Hij weegt het voorbijgaande af tegen het
eeuwig-blijvende. De twist in de boezem van de christenheid, waarvan de jongeling
een onverschillige getuige gebleven is, erkent hij nu als het jammerlijk euvel van
zijn eeuw.
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Hij wordt priester, bisschop van Siëna, kardinaal, op drie en vijftig-jarige leeftijd op
Petrus' heilige stoel verheven, als Pius II, opperhoofd van de Kerk.
Rome. Zo is nu ook deze droom werkelijkheid geworden.
Hij erkent zijn hoogste roeping en predikt zes jaar lang, hartstochtelijk,
onvermoeibaar, de kruistocht tegen de Turken. Maar hij bleef Piccolomini. Van zijn
hoge troon te Rome hebben zijn ogen nog altijd de heuvel van Corsignano gezocht.
Ook Siëna heeft zijn volle zorg, zodat hij de stad een nieuwe patrones schenkt,
wanneer hij Catherina Benincasa onder de heiligen opneemt. Nu moet zijn
geboorte-oord delen in zijn glorie. Hier gaat hij het hooggetij van de schoonheid
vieren. Corsignano zelf mag vervallen: de heuvel waar hij geboren is wordt gekroond
met een pausstad, een paleisstad, een kroonstad, en haar naam zal Pienza zijn. Door
een pauselijke bul wordt dit bekrachtigd. Naast een vorstelijk Piccolomini-paleis,
nieuw opgetrokken, wenst de paus er de paleizen te zien van al zijn kardinalen. De
kardinaal-aartsbisschop van Pavia bouwt er, die van Mantua en Arras. Er bouwt
Rodrigo Borgia, die later Alexander VI zal heten. Pius zelf bouwt er de kathedraal,
en 't zal hem gegeven zijn die in te wijden. Pienza blijft de droom van Pius' pauselijke
jaren. Hij beschrijft zijn stad in zijn boek ‘de Commentaren’. Hij ziet ze rijpen tot
zekere bloei. Stad op een wenk van zijn hand gegroeid, geboren uit een despotische
liefde. Een gril schiep haar tot een doelloos monument, het mausoleum van een
herinnering, de gouden schaduw van een dichterlijke droom, niets dan schone waan:
Pienza, bloesem van de Renaissance in haar volle prachtsontplooiing, in een landschap
dat voor eeuwig middeleeuws zal blijven. Pienza.
Zij is schitterend, deze kathedraal der XVde eeuw, verbluffend want hoeveel te groot
voor deze verongelukte pausstad, die thans amper 5000 inwoners telt. Schitterend is
ze, die de schittering moest vereeuwigen van hem die haar bouwen liet, met haar
drie gelijk-hoge beuken, haar hoge kolommen, haar prachtige ruimte, doorvloeid
van licht. Pius' wapen trekt in haar gevelspits de aandacht. Boven haar daken uit
triomfeert de machtige toren.
Rondom haar heen de paleizen der Curie, het paleis van de kanunniken, het
bisschoppelijk paleis met het Borgia-wapen, het paleis dat nu dient tot Gemeentehuis,
het paleis Piccolomini, meesterstuk van Rosellino, met de stijlvolle cortile, het paleis
Ammannati, door Pius' intieme vriend gebouwd, het paleis van kardinaal Atrabatense,
het paleis van het Seminarie...
Zij alle staan er, frisch en nieuw, als door geen seizoenen beledigd, onberoerd,
onbezoedeld. Zij staan er wachtend, wachtend op de bewoners voor wie ze werden
opgetrokken. Dat is vijf eeuwen geleden. Maar zij staan er als van gisteren, in plechtig
verbeiden op de vervulling van hun opgave, hun bestemming en doel. Zij wachten.
Zeg mij dat Aeneas Silvio, Pius Piccolomini, hier morgen zal terugkomen van de
haven van Ancona, waar zijn vloot ligt gemeerd en de Doge van Venetië maar steeds
op zich laat wachten, - ik ben bereid het te geloven. Ik voel dat hij verwacht wordt.
Pienza wacht op
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iets groots, iets ongehoords dat gaat gebeuren. Is deze illusie dan geen andere illusies
waard? Kom, Aeneas Silvio, de kroon der voltooiing zetten op het werk, de luisterrijke
onderneming. Uw koormantel van zij, met de honderd vijftig daarin geborduurde
figuren, ligt in het museum gereed, geschenk van keizer Paleologus van Byzantium,
- uw parelen mijter met het kostbaar daarin verwerkt email, uw vissersring, wachten
in het paleis Piccolomini. Burgers van Pienza, de pausstad, spant op uw Piazza de
Vlaamse wandtapijten uit, die in het museum verkleuren, hangt bonte kleden uit de
paleisramen, festoenen om venster en deur. De kathedraalruimte zelf lijdt geen verder
sieraad dan de prachtige schilderijen - Vecchietta, Matteo di Giovanni - die er op de
altaren prijken: Pius zelf heeft met de banvloek bedreid alwie met enig toevoegsel
de heerlijke ruimtewerking mocht storen van de edele hallenbouw. Hecht geen
goudlaken aan de wand, rondom de bisschopszetel, die er de armen uitbreidt naar
hem. Alleen de zon mag er het stralengoud van haar glorie spannen, als gouden
harpen tussen de pijlers gehangen En luidt de klokken: koppelverzen van Pius' hand
sieren hun bronzen mantels. Luidt de klokken die, terwijl het grote orgel bruist, ‘in
domum Domini ibimus’ zingen... Doch jaagt me de lanterfanters en lummels op, die
langs de paleisfronten hokken op de marmeren banken, waar ze zinloos de dag
verdromen: dat ze naar vendels en vanen grijpen, in reien zich opstellen; en dwingt
de kinderen tot bloemen-plukken: dat ze palmzwaaiend en rozen strooiend de stoet
tegemoet trekken, zingend, dronken van vreugd...
Maar de lediggangers en luilakken blijven hurken en landerig hangen, in afwachting
van de rommelbus van tegen zonsondergang, brenger van het laatste schokkende
wereldnieuws, of bij de voetbalmatch in de hoofdstad het team van ‘La Lazio’ het
afgelegd heeft tegen ‘La Roma’, of niet.
En Pienza verzinkt gaandeweg in de schemering van de avond, als een vage en
doelloze, doch schone droom.

San Quirico d'Orcia
Zodra de olijfplantingen, de gaarden, groene terrassen en graanvelden van Pienza
terugblijven, is het overal weer - Val d'Orcia - hetzelfde lege, grauwe, grillige
landschap met de leemkleur, de dorre uitgestrektheid van het duizendvoudig geplooide
en geplaagde veld tot de hoge einder, vanwaar de afgelegen stadjes, op hun heuvelige
voetstukken geheven - wachters rondom Pienza, de pausstad - dromerig uitzien.
Kudden schapen wemelen voorbij langs de schamele akkers die dood liggen. Waar
de ploeg zijn werk deed, brokkelen zware aardkluiten op, in het zonlicht glimmend,
met paarsblauwe schaduw in de voren. De opgewoelde, gescheurde grond ligt er als
uitgemergeld, gestorven. En door deze eindeloze leegheid trekt de weg zijn windingen
in een eindeloos geduld. De rivier die aan
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deze vallei haar naam verleende, stroomt ergens, als grote onbekende, tussen heuvels
en terreingolvingen door, onzichtbaar
Moed houden, wandelaar Tot de weg in kronkels de laatste hoogte neemt Nu zijn
er weer olijven die hun blauwige schaduw werpen, steenoude bomen met gespleten
stammen, de takken verwrongen, als vielen aanstonds de getortureerde en vermolmde
bomen machteloos uit elkaar Maar zij houden stand, al zijn het honderdjarige Nu
dagen daarnaast ook moerbezie-bomen op, wier lover de rupsen voedt bij het spinnen
der zijde, schuiven peppels en wilgen aan En waar hun takken kandelabervormig uit
elkander vallen, hangen de wingerds hun festoenen van stam tot stam, en door die
takken heen, hun trossen en ranken, - altijd weer het verblijdend teken van menselijke
nederzetting in de buurt Als schoorvoetend bij het laatste stijgen, klimt de weg nu
langzaam naar de top Hij kronkelt er nog omheen, hij sluipt er langs de oude muren
verder, hij strijkt er langs als beducht het slapende, stille stadje te wekken Want het
zit er binnen het nest van zijn muren gehurkt, en slaapt
San Quirico d'Orcia Muren, poorten, afgestompte bastions en bolwerken, maar klein
en speelgoedachtig Muren van zandsteen, zacht en week, alles bouwvallig
verbrokkelend, al half ingestort, met kruid en bladmos overwoekerd Vanwaar je het
stadje ook binnenkomt - er zijn maar drie smalle poortjes - stap je binnen een omheind,
een streng gesloten domein Want het is een stadje in notendop, zoals er beschreven
staan in Arabische sprookjes En misschien zijn er twee van die poorten vandaag al
niet meer, die aan de beide uiteinden van de eene kleine straat waaruit San Quirico
bestaat De mensen vonden ze toen al een sta-in-de-weg, een belemmering van het
verkeer, en zoiets moet opgeruimd worden, zelfs in de Val d'Orcia Zelfs in het
spraakloos ingedommelde San Quirico, voor het verkeer
Blijkbaar hebben er de mensen nooit begrepen hoe mooi die poorten zijn, die een
middeleeuws stadje afgrendelen Dan hebben ze er ook nooit gevoeld welk een wonder
van kleur dit stadje van zandsteen is, goudgele zandsteen, geoxydeerd door de tijd,
maar toch nog altijd als goud blinkend in de zonneschijn De regens hebben die muren
aangevreten en uitgespoeld, de winters van eeuwen hebben ze getreiterd, ze zijn
vergrijsd, groenig uitgeslagen, mosgroen geworden waar vochtige plekken grijnzen
Wondere patina, waarvoor schilders en aquarellisten in verrukking staan en poeten
zich warm voelen worden Er is koperroest in, er is kopergroen en bronsgroen uit dit
geel geboren, er is groenig citroengeel daarin en geel van boter, van oker, van amber,
naast het natuurlijke goudgeel van de steen, naast koperrood en kaneelbruin Heel de
scala der mogelijk bedenkbare tinten, die tussen het blonde zandsteengeel liggen en
het donkere zwart der norse verwording, is in deze muren uitgebroken, uitgezweet
onder zon en regen heel die scala is er opgelegd door het penseel van de grillige tijd
Het is poema-geworden verwording Paletten zijn het, en kleurfantasieen Van
verbazing sla je er de handen in elkaar voor wat je wordt voortgetoverd Je staat voor
die
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stomme en toch weer zo sprekende muren eenvoudig versteld.
Is dit nog een stadje waarin mensen wonen, waar geleefd wordt, gegeten,
gedronken, geliefkoosd en gekeven, geboren, begraven als overal verder? Is het geen
geschakeerde schelp die de zee van de eeuwen hier heeft aangespoeld, verweerd,
vergeten?
En toch is het een stadje, waar gewoond en gewerkt wordt, en wellicht heel lang
geslapen en weinig tot stand gebracht. Het leeft, en dit niet zonder zin en betekenis.
Want het is er, San Quirico d'Orcia, als alleen maar om een schat die het bergt te
bewaren: een kleinood, een kostelijk kerkje. Je zou het een miniatuur bisschopskerkje
heten, maar het is geen kathedraaltje in de eigenlijke zin, en alleen maar een collegiata,
d.w.z. een kerkje waaraan enkele grijze kanunniken zijn verbonden, gepurperde oude
stakkerige prelaten, die er den Heer lofzingen met versleten stem.
Maar ik zeg het je, dit kerkje!
Mee dat je er de stadspoort bent doorgegaan, maakt de Via Poliziano een bocht.
Die elleboog in de straat was een slimmigheidje, om mogelijke vijanden het roekeloos
binnenstormen in 't stadje nog een beetje te bemoeilijken. En daar aanstonds ligt dan
het kerkje, het bewuste heiligdommetje, dat misschien wel van Giovanni Pisano zou
zijn, van de XIIIde eeuw. Je stoot er haast tegen aan, mee dat je San Quirico
binnenkomt. Een hooiwagen zou het omverrijden, vier witte gehoornde ossen in het
gareel. En het ligt daar vlak onder de stadswal, de muur met haar ontredderde bastions
en het voortwoekerend klimop, die om het hele stadje heencirkelt.
Zie toch hoe mooi het is. En eigenlijk is het ook weer heel eenvoudig, met alleen
maar een roosvenster in zijn front boven de ingang, een beeldig portaal. En behalve
dit, bezit het nog twee andere portalen ook, deze beiden op zij. Het eene nog romaans,
het andere al meer gothisch. Stenen leeuwen worden er door zuilen platgetrapt, van
zuil tot zuil springen verdiepte bogen; een architraaf bebeilteld met monsters;
bloeiende kapitelen ginds, waar baby-pinakeltjes bovenuit flitsen. Drie ongelijke
portalen, het eene al meer versierd dan het ander. Drie bloemen van schoonheid en
zwier. En het is alles samen, met zijn toren daarnaast, van een ranke teerheid, van
een fijne voornaamheid, van een zo weldoende vormgevoeligheid, dat je je heus
benieuwd, als niet begrijpend afvraagt: hoe komt dit kleinood, dit teder, naïef
schatkamertje hier dan wel verzeild?
Verzeild? Ik weet het ook niet. Maar het is toch ook weer niet volstrekt een raadsel,
want het heet dat San Quirico d'Orcia, toen het in vroeger tijd nog San Quirico in
Osenna heette, een beduidende stad is geweest in de middeleeuwen, die zelfs het
vertrouwen van Barbarossa genieten mocht, voraleer ze in de macht kwam van Siëna.
Intussen staat dit pronkstukje hier, gepolijst en opgepoetst, als geheel nieuw of
vernieuwd in de gloed van de hete dag. Een gulden klaarte gaat daarbij van het
gebouwtje uit, met zijn geciseleerde portalen: de lichtende luister van een gouden
schrijn. Een kleinood van goud, van een edelsmid, als door een vergrootglas gezien.
Maar het is nog verwonderlijker wanneer je bedenkt en ziet wáár het zich bevindt:
vlak naast de stadspoort, vlak onder de vesting-
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muur, - iets als op zij gedrongen, achterbaks gehouden, behoedzaam. Is er toen
nergens anders plaats voor geweest? Of moest het meedoen om de stadspoort en
beschuttende muur te beschermen, mocht de verdediger falen: was het als een
versteend gebed tegen het bange uur van de strijd? Was het beter deze kostbaarheid
verborgen te houden in beveiligende omschemering, in een eeuw toen
kinderlijk-gelovigen elkaar zonder scrupules ten bloede sloegen: Bari en Venetië die
uitgingen op roof, om zich ergens het gebeente van een heilig patroon te halen,
Perugia dat een oorlog tegen Montepulciano begon, om de ring van de Madonna te
veroveren, die in het bezit was van deze stad?
Neen, verklaart men en zegt dat je er Livius en Vitruvius op kunt naslaan: de oude
Etruskers beschouwden de ruimte, die aan de stadsmuur grensde, als gewijd. Het
was dààr dat zij tempels voor hun goden bouwden. In de middeleeuwen namen
kloosters en kerken die plaatsen in. En zo ligt nu ook deze kerk hier in de schutse
van de stadswal.
Vergeten kleinood in dit gestorven stadje van Toskane, schrijn van bebeeldhouwde
steen, die blinkt als verguld zilver. Een hoekje voor legenden en wonderverhalen.
Geschiedenis heeft hier geen beurt. Alleen verbeelding wordt het woord gelaten. En
ik verzink in mijn droom. Alles hier omheen wordt weggeruimd. Ik bedenk weer de
kale hoogte die hier moet geweest zijn, eer er een stadje stond, met een muur omgeven.
De kale heuveltop van louter zandsteen met niets daaromtrent. Toen kwam er op
zekere dag een bonte stoet van pelgrimerende koningen, zoals Benozzo Gozzoli er
geschilderd heeft, stoeten van hoge heren, met paarden en muildieren, ridders en
knechten, de dieren belast met kostbare geschenken voor een Bethlehem der
verbeelding in een onbekend land. Die hebben hier toen hun tenten opgeslagen om
van hun vermoeienissen uit te rusten, hebben van de zadels der lastdieren de vrachten
afgenomen en op de grond neergelegd, pakken en kisten met kostbaar vaatwerk voor
eigen gebruik, en de reeks der vele geschenken. Maar toen zij, na verpozing en
maaltijd, weer alles samensjorden, werd er deze schrijn hier vergeten, dit
kleinodiënkastje van geciseleerd metaal en rijk verguld. En later, veel later, langzaam
uitgegroeid tot dit wonderbaarlijk kathedraaltje, werd dit onvrijwillig geschenk der
vergeetachtige vorsten het bewonderde heiligdom van het stadje San Quirico d'Orcia,
het gouden wonder van deze barre vallei.
Een autobus gaat me vanhier brengen naar Montalcino. Gelukkig dat we geboren
zijn in dit tijdperk. De bus bespaart me een zweetbad van je welste. Ik zou lelijk in
de rats zitten zonder dat vehikel. Wrijf flink je handen, beleg je plaats met je rugzak:
zoveel kilometers blijven je voeterend gebeente bespaard. Reizigers komen, kijkers
omringen de bus; onder het rode zonnezeil van een bar-tje, tussen groene boompjes
in kuipen, slurpt men verkoelende limonade. Dit is het grote ogenblik van de dag,
nu het moderne vehikel brieven en bladen brengt uit de grote wereld, en een enkele
reiziger die hier Joost-mag-weten wat komt doen. Koffers worden bonzend op het
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wit-metalen busdak gegooid, pakken gehesen. Daarna zal het weer stil zijn te San
Quirico. Het duurt nu nog wel even.
‘Nog vijf minuten, signor conducente?’
‘Vooral niet langer’.
‘Nog wel even tijd om wat prentbriefkaarten op te snorren?’
‘Die “inglesi” ook altijd weer’.
Alle vreemdelingen zijn allicht ‘inglesi’. Niet dat men ze haat. Men haat de moffen
met hun aanmatigingen en de brutale bek. De ‘inglesi’ zijn de vreemdsoortige
exemplaren der mensheid, waarvan de Italiaan nooit weet wat hij er aan heeft. Het
zijn voor hem de tegenvoeters. Wat te Rome in de hete middaguren der ‘siesta’
rondloopt, zijn ‘honden en inglesi’.
Ik hol dus weg. Rammelend rinkelt de winkelbel. Een donker, droefgeestig
winkeltje van van-alles. ‘Gauw, gauw, signorina, wat prentbriefkaarten, - gauw.’
Het juffie staat eerlijk versteld. Zoveel haast. Ze heeft al ‘bona sera’ gewenst. Ze
begint nu met te vragen: ‘wat blieft u?’
Wat is dat slecht: haast te hebben. Zo'n gehaaste komt natuurlijk van de grote stad
met al haar euvelen.
‘Ik moet met de bus die wacht, - of niet wacht!’
Ze kijkt medelijdend, zowaar iets spottend, maar vooral meewarig. ‘Moet u naar
Siëna?’ vraagt ze met niet het geringste teken van belangstelling. Ze had even goed
kunnen vragen: moet u naar Parijs? Haast hebben, - het druist in tegen de goede toon.
‘In 's hemels naam, signorina, heb-je kaarten of niet?’
Ze moet nog zoeken waar die zitten. Er komt een oud moedertje binnen strompelen,
een klant. ‘Buona sera, Serafina.’
Er zijn kaarten. Maar, alle goden, zulke niet: vrijende paartjes en doorpijlde harten.
‘Hier zijn mooiere, maar duurder; met vergeet-mij-niet.
‘Ik wil er hebben van San Quirico, het kerkje!’
‘Het kerkje’. Het verkleinwoord bevalt haar blijkbaar niet.
‘Ach, signorina, per favore, gauw wat’.
Maar wie zou er in Toskane dan ook haast hebben? Van wie hadden ze het geleerd?
De boer van zijn ploegos? Hoort haast bij de met stroo omwikkelde ‘fiasco’, de
wijnfles, of bij de slingerweg door het bultige landschap? Haast is wansmaak. Haast
maakt ook de besten onaangenaam. Haast maakt belachelijk en onwellevend: het
maakt lomp en bruut. Ook Dante had er het land aan: la fretta
che l'onestade ad ogni atto dismaga. (Purg. III, 11).
de haast die de eedle zwier ontneemt aan elke handling.

En zegt de man van heden niet: ‘Chi erra in fretta, si pente a bell' agio. Fouten in
haast begaan, berouwt men als het te laat is’.
‘Time is money’ is een leuze van materialisten en geldproleten. In wat voor 'n
eeuw leven we, waar snelheidsrecords al roem betekenen! Tijd-hebben is een
aristokratisch kwalifikatief: ‘noblesse oblige’.
‘De bus vertrekt toch altijd te laat’, zegt Serafina, flegmatisch om er de stuipen
van te krijgen. Wat moet de klant hebben: olie of sokken, haring misschien of chocola?
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‘Heb je kleingeld, Serafina?’ vraagt de signorina. ‘Anders niets te willen’. Ze kan
niet wisselen. Ze is blij dat ze er zo van af komt. De ‘inglese’ is blij dat het zo voorbij
gaat. Maar de bus, de bus...
Rinkelend valt de deur weer in het slot, komt de deurschel weer rammelend in
beweging. Vier vrouwenogen staren de wildeman verbijsterd na. Ze hebben met de
vinger naar hun voorhoofd gewezen.
Rennen, klinkende voetstappen. De bus, - de bus staat er nog.
De bus wacht. Maar de chauffeur is er om de ‘inglese’ veelbetekenend te wenken:
‘gauw wat, we gaan’.
Eerst op dit ogenblik krijg ik de stadspoort in het oog, die op het pleintje brengt.
Met de achterzijde staat onze bus er heengekeerd, want we moeten langs een andere
kant San Quirico verlaten. Ik zie die poort waarachtig nu pas goed. Ze geeft uit op
het stadspark, de ‘Orti Lionini’. Daarachter neigt op dit ogenblik de zon naar de kim.
Ik zie de zon zelf niet, want ze schuilt achter de stadsmuur. Maar ik zie door de poort
heen de champagne-blonde hemel. En meteen komt over de heuvelklingen in de
verte zichtbaar, die roosachtig-paarse glans waarvoor geen naam bestaat, die, met
het gouden licht versmeltend, bij zonsondergang over de wereld heenstrijkt. Alles
brandt en glanst en gloriet in het kleurverzadigde, avondlijke licht. Vrouwen die de
poort doorschrijden, worden geheel als omvloeid door levend goud, de gestalten, de
lasten die zij op het hoofd dragen. Kinderen, goud in de zwierige haren tintelend. De
handen worden verguld alsof ze door goud waadden. Blanke ossen naderen als in
aureolen van goud. En een enkele acaciatak, door de poort naarbinnen wuivend, de fijne groene bladjes als gouden pailletten, - strooit louter goud op de weg.
Komt nu eindelijk mijn lang gedroomd geluk niet tot mij door deze poort, uit al
dat goud dat er brandt langs de hemel?
‘Signor conducente, per favore, nog even, maar een halve minuut’.
‘Wat zullen we nou hebben’, bromt hij.
‘Dat ik eventjes nog in de poort kan staan en kijken’.
Inglesi. - ‘We gaan’, zegt hij, ‘we zijn nu al over tijd’.
‘Maar die poort hier, zie toch: en al dat goud!’
‘We moeten door de andere, naar Montalcino’.
‘O, as-je-blieft, nog een ogenblijkje hier, tot de zon...’
‘Laat ze maar ondergaan: ze komt morgen wel weer terug’.
Ze zullen in de bus vast zitten te grinniken. Breng zo'n schaapskop dan iets aan
het verstand van Dante of Petrarca. Beotiër. Valdorciaan! Er is niets met hem te
beginnen. Hij heeft haast, en de bus rammelt van het pleintje weg. Die vermaledijde
haast, die niet Toskaans is. Wat verlies ik er niet bij! Het onverwachte dat mij
wachtte...
Maar zo gaat het in het leven nu altijd: lacht het geluk je een keertje tegen, wenkend
met de hand, - dan heb je net een kaartje voor de bus genomen, en het leven sleurt
je bij de haren de andere richting uit, waar de schemering groeit, de avond invalt.
Alle oude stadjes van Toskane zitten op de heuvelkruinen van het land, als
broedvogels op hun nest. Daar zaten zij gerust en veilig, in de tijden van olim, toen
vreemde heersers het land doortrokken, tuk
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op Rome, dán daar het ging om een keizerskroon, dán ook om baat en buit. En ze
zaten er des te geruster, hoog in de wind en de zonneschijn, als in het versompte land
beneden de malaria welig tierde. Uit zelfbehoud waren ze naar de hoogten gevlucht
en beveiligden er hun gerustheid achter muren en poorten.
Bij regentijd in de winter overstroomden de beken in de valleien, en het water dat,
als de lente kwam, met zichzelf geen raad wist, verziekte in het laagland tot stinkend
moeras. Dante gewaagt ervan niet alleen in Hel en Vagevuur, maar zelfs nog in het
Paradijs, en een reiziger van de Xde eeuw, bisschop op visitatiereis, noemde Toskane
een ‘terra pestilenziale’. Niet vòòr 1442 begon Arezzo een kanaal uit te werpen, om
bevrijd te worden van dit vunzige overstromingswater. In 1551 stak Antonio Ricásoli
de spade in den bodem voor het uitgraven van het Canale Maestro. Toen was Cosimo
heerser, de eerste hertog te Firenze. De wateren trokken zich langzaam terug van het
verzonken land en de tuin van Toskane ging bloeien.
Van hun veilige hoogten zagen de stadjes toe. Zij verroerden zich niet. Zij
volhardden bij hun zaten en oude zeden. Zij bleven binnen hun waranden genesteld,
in de wind, in de openheid. Nieuwe tijden schiepen verbeterde toestanden, de oude
stadjes bleken hokvast. Ook toen de nieuwste tijd wegen van ijzer aanlegde door de
dalen. De stadjes zagen het, zoals ze daar beneden het kronkelen beleefd hadden van
nieuwe banen voor het verkeer. Ze bleven wat ze waren, de oude broedvogels bleven
het nest getrouw, bleven hokken binnen de muren, waarvan Dante er genoemd heeft
in zijn gezang. Ze hadden ezels en muilen die in het gareel gingen wanneer het nodig
was, ze hadden vlugge paarden en trage ossen voor de arbeid buiten de poort, ze
hadden hun behendige vrouwen die met de bronzen waterkruik naar de bron gingen
en zware houtvrachten op hun hoofd binnen het erf brachten. Ze hadden hun bedrijf
in de wijngaard die zon wil, hun vertier in de smalle straten en hun schaduw, waar
de kippen rondscharrelden en de varkens knorden. Wat konden ze elders zoeken wat
ze thuis niet bezaten. En ze bleven gezeten op hun heuveltoppen, veilig en ongestoord.
Ook toen de nieuwlichters beneden hun historische namen schreven op nieuwe
schilden, bij stopplaatsen en knooppunten van hun uitvinding, de ijzeren wegen van
het spoorwegnet. Mensen van de nieuwe tijd schaarden zich om die punten, zetten
er gebouwen neer voor handel en nijverheid, woningen vol pretentie, maar zonder
karakter en ziel, die poogden er straten te vormen alsof ze ook steden waren, - de
stadjes, de historische stadjes van Toskane, bleven wat ze altijd geweest waren. Zij
telden vele eeuwen. Ze hadden strijd en zege beleefd, strooptochten en veldslagen,
opgang en neergang, en de heugenissen daarvan staan er vereeuwigd in torens en
poorten van blonden of bronsgroenen steen. Zij bleven, de kostbare gemmen van het
landschap, - bleven rustig, zwijgend, onverroerd.
Ze hoefden geen spijt te hebben van de verstoktheid waarmede ze de grijze
heuveltoppen waren trouwgebleven. Toen de auto's en bussen in het land verschenen,
kwamen die hossebossend en proestend naar boven klimmen, kruipend tegen de
hellingen op, waar de stad-
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jes waakten en wachtten. En zonder verdere strubbelingen werden ze, grijs en
vergrauwd als ze waren, door het nieuwste verkeers-wonder ingelijfd in de nieuwe
tijd.

Montalcino
Montalcino ligt gestrekt langs de sikkelvormig-naarbinnen gebogen kling van zijn
heuvel. De gespannen boog van zijn huizen steunt daarbij aan de eene zijde tegen
een opklossend kloosterschool gebouw, dat er een grens stelt, aan de andere kant
tegen een indrukwekkende Fortezza. Wanneer ik er in het vroegste ochtenduur mijn
venster openstoot, bevind ik dat mijn hotelkamer ligt in het midden van de sikkel,
hoog boven alle belendende huizen uit. Voor me, in de diepte, de uitgespreide waaier
van een onafzienbaar gezichtsveld, - het breed uitgeborsteld panorama van de vallei,
nog vaag vergrijsd, in de verte afgezoomd met flauw zichtbare heuvelketen.
Montalcino, breed op de heuvelkam, wacht de ochtend met open armen, met wijde,
verlangende schoot.
Nog geen sprake van zon. Alle daken die langs de helling afglijden, tussen olijven
verstrooid, nog grauw en kleurloos. Alle ramen die uit de boog van de huizen hier
en daar naar het oosten uitkijken, slapen nog achter hun dichte luiken. De olijvenrijke
helling, verder weggegleden, dommelt in de onbestemde tinten van het eerste
schemeren, asblond, parelgrijs. Fijne nevel over de diepte, alles overkoepeld, nevel
ook in de rondende ruimte van de lucht. Wolkenstrepen, opensplijtend, zijn als
banken, zetten donker grillige vormen af tegen de verhelderende klaarte van de hemel.
Het zijn schiereilanden, wadden en zandplaten, ingelegd in de parelmoeren zee van
de dageraad. ‘Nuages pour faire paysages’. Maar hun onbestemde vormen wisselen
bestendig. Reeds is er alles in beweging boven de nog slapende wereld. De vlakte
zelf is als een uitgerold tapijt van wattig grijs. Het lijkt nu al meer als doorweven
met bonte beelden, de dingen die er uit de diepte in opstijgen. Doch alles wacht nog
op het licht dat die heerlijkheid van kleuren en figuren zal oproepen en onthullen,
geleidelijk het stralend aanzijn geven: het landschap met zijn zwellingen en zijn
woningen, bomen en bossen, alnaar het dagen voortschrijdt.
Maar het is nog geen dag. Er is enkel nog maar besef van wijdte en weidsheid.
Nog geen klaar omschreven aanwezigheid, alleen nog vaag voorgevoel en onbestemd
vermoeden. Hoe heerlijk zal het zichopenbaren zijn, het liefelijk en volle zich
overgeven aan de klare dageraad, de dag.
Zo moet Dante het ontwaard hebben, waar hij zegt:
Su mi levai. E tutti eran gia pieni
Dell' alto di i giron' del sacro monte. (Purg. XIX, 37).
Ik hief mij op en over al de kringen
Van 't heilig bergland stond de hoge morgen.
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Besteed het vroege uur voor het verre reisdoel Sant' Antimo! Hoe ver is het, hoe kom
ik er heen, zal er onderkomen wezen?
In Albergo Giglio ligt alles nog in diepe rust Alleen is er een oude poetsvrouw al
in de weer Van ontbijt geen sprake er is een ‘bar’ op het marktplein, en Italianen
ontbijten niet
In 't bartje weet men alleen dat het ver is Verder dan Sant' Antimo zelf, ligt er dan
nog een dorp op de heuvel. Castel nuovo del Abate. Het klinkt zeer middeleeuws
Misschien is daar ook nog wel een kleine osteria, maar Dit ‘maar’ maakt het zeer
verdacht Overigens. Sant' Antimo is niets dan een kerk, een kerk buiten gebruik
gesteld omdat er geen mensen omheen wonen de kerk van een klooster dat verdween
Moed gevat De rugzak gevuld Reeds gaat te Montalcino het marktleven beginnen
Nog schemering Maar er is al een wijfje met tomaten en fruit.
Er komt een meneer naar me toe op de drempel van de kleine bar ‘Ik hoor dat u
naar Sant' Antimo wil? Komt u dan met mij mee, met de wagen Hij staat gereed Er
gaan ook enkele anderen mee’.
Het is geen handelsreiziger, kan het een notaris zijn of een dokter? Hij noemt
alleen maar z'n naam Misschien een ingenieur op doorreis? Er gaat nog iemand mee,
die meer een ondergeschikte lijkt Die is in de weer met bagage Er is de chauffeur Er
is ook een boer met een grote jutezak, propvol Er is ook nog een boerin met een
mand Het doel van deze allen ligt verder dan het mijne, wellicht bij de Monte Amiata
Ze zullen me afzetten waar ik zijn wil
We rijden En reeds ontrolt zich de film van het voorbijschuivende landschap De
wagen volgt de grillige bochten van de weg, de wegkronkels slingeren en werpen
ons beurtelings tegen elkander aan Wij volgen hellingen waarlangs de vlakte zich
uitstrekt in grauwe diepte Ze is nog geheel met nevel gevuld, met een witte nevel,
als een melkachtig meer Doch de dagklaarte groeit gestadig De morgen staat nu rozig
en hogerop geelgroen boven den gefronsden einder; de grauwte verheldert tot
maagdepalmblauw De nevel wordt waziger en paarsig beroosd
Bosjes kroezelen langs de weg die kronkelt, donzen als donker schuim uit de diepte
omhoog Soms bruisen zij spookachtig op, fronzen de wenkbrauwen Dan omvangen
ze ons geheel, dan wijken ze weer uitelkander, en laten het uitzicht vrij op de
schemerige perspektieven van de omnevelde heuvels Vogels slaan al geluid
Ossenspannen zijn onderweg, schieten voorbij als witte vlekken tegen het loofgroen
En dieper dalen we eindelijk tussen almaar olijven en wijnbergen, met daartussen,
zwart en slank, de stijlvolle Toskaanse cypressen, tot, tegen den bergrand opgestegen
in het oosten, de prille zon haar bazuin steekt en de schal van haar stralen vult
zegevierend de schelp van de hoge hemel
De rit zal wel een uur geduurd hebben, al scheen het minder. De auto stopt en laat
mij uitstappen Een ogenblik later sta ik moederziel alleen op de weg In de verte nog
een stofwolk, waar het geronk van de motor wegsterft Rondom mij de ontroerende
ochtendstilte, de eenzaamheid Ik sta temidden van een wijde ring van hoogten,
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beplant met olijven. De dalschaal zelf is als een groene tuin, vol gewassen en
wingerden; een groene warande vol overvloed, waar de oude abdij - Benediktijnen,
Wilhelmijnen - te gronde gegaan is. Een plechtige dreef van bedaagde cypressen
leidt naar het sterpunt van het dal. Aan het eind daarvan ontwaar ik visioenachtig de
klare kerk van lichtende zandsteen, met roodpannen daken, driebeukig, geheven in
de extase van de alles vertederende ochtendklaarte.
Sint Antimo's kerk. Zij ligt er tronend, ondanks haar eenvoud toch als een kostbaar
juweel. Zij ligt als op de knieën, met geheven hoofd in gebed verslonden, geheel in
zich zelf gekeerd. De koorschelp door een krans van kapellen gerugsteund;
opblokkend de eenvoudige toren ernaast. Zij ligt er zo vroom, van de wereld weg,
in die spraakloze eenzaamheid, in het parelgrijs van de wolkende olijvenkronen. Is
het wierook die onbewegelijk hangt? De cypressen rijzen er als donker geheven
kaarsen.
Met een enkele, laag-gedaakte boerenwoning daarnaast lijkt ze, prachtig daar
opslankend, raadselachtig. Wat er eenmaal was, ging verloren. Zij bleef. Zij straalt
in haar blanke schoonheid, vereenzaamd in het prachtige, groene landschap. Geen
wonder dat middeleeuwse monniken hier neerstreken, hier als een betere wereld
zochten en dit heiligdom er plantten, als een voorsmaak van de hemel. Maar ook hier
slopen slangen mettertijd de heilige heining binnen. Machtswellust en hoogmoed
stichtten er kwaad, waar gebeden moesten heiligen. Verslapte tucht had opheffing
ten gevolge en daarmede het einde. Waar een abt zetelde als een landheer, de staf
voerend over dorpers en zaten, zijn feestwijn drinkend uit gouden schalen, is er nu
niets meer van bouwpronk en pracht. Het is alles weggewist en verdwenen. Alleen
de kerk bleef als onaangetast, de kerk die er als op de knieën ligt en bidt. En de schone
stilte der eenzaamheid, die het laatste woord heeft, steeds weer, na alle waan en
ijdelheid.
Nu zet de zon eindelijk ook deze heilige schrijn van blonde kalkmergel in gloed.
Zij lijkt van barnsteen, men meent dat ze uit albast is opgetrokken. Lofzingend heffen
de cypressen de slanke handen, alle olijven buigen vol eerbied de kruin. Van den
bergrand af, uit de verte, gluurt Castel nuovo dell' Abate in het dal, de plechtigheid
van de morgen volgend met aandacht. Sint Antimo's toren leidt het verloop van dit
wijdingsuur. En de heuvels in het rond begeleiden het met het choraal van hun
welvingen, melodisch zwevend. Sint Antimo pontificeert in de groene vallei. In de
achtergrond rijst Monte Amiata's omnevelde top als een plechtig Te Deum.
Zit bij mij neer op de rand van de akker. Hier staan honderden wingerds verstrikt in
het gewei van essen en wilgen. Zij hangen hun ranken en trossen in het
kandelaberende hout. De volle trossen tintelen in het zonlicht, het druivenblad dat
ze beschut is licht als doorzichtig. Wespen zwermen er omheen, vlinders wemelen
voorbij op hun veelkleurige, fluweelzachte wiekjes. Zie, de groene festoenen, de
blauwe trossen hangen er als ten feest. Zit bij mij neer en geniet de weelde van het
frugaal ontbijt, in de vredige rust van dit oord der verlaten-
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held Tomaten, rood, en de gele en groene paprika, pepervruchten, kleuren samen zo
mooi op een dun, tinnen bordje. De zode is ons tafelkleed: dat is Virgiliaans. Breek
dan het brood naar de oude ritus: brood wordt gebroken, de vruchten natuurlijk rauw
gegeten. Druiven de dronk, noodt Dante. Guarda il calor che si fa vino,
Zie hoe de zonnewarmte wijn wordt! (Purg XXV, 77).
Vogels kwetteren vrolijk om ons heen. Je hoort de haan van de boer in de verte.
Een ezel balkt. Door het groene loverscherm heen zie je het bewegen, glanzend wit,
van trekkende ossen. Stemmen der ploegers sporen ze aan. Met de groei van de dag
hebben de geluiden zich vermeerderd. Maar er zucht geen wind. De luwte is zo
vredig, de rust zo stil, dat misschien wel een citroenvlindertje op je hand komt zitten,
een bedrijvige bij op ons ooft. Harmonie van mens en natuur in dit vergeten hoekje
van het oude paradijs. En ‘die Seeligkeit allein zu sein’, zoals Goethe het zegt in zijn
‘Italienische Reise’. Maar we blijven er niet alleen Een van de boeren laat zijn ploeg
en ossen in de steek, verlegen om een praatje:
‘Al vroeg uit de veren, signore!’
‘Ik zou denken dat wie vroeg opstaat, de helft van de dag heeft gewonnen, vind-je
ook niet?’
Hij hoort thuis in de hoeve, die er ligt naast de kerk.
‘De kerk werd gerestaureerd, is staatsmonument. Je kunt er in, als je vraagt om
de sleutel. Maar zelden komt er een die ze bezoeken wil. De mensen met auto's
hebben zo'n haast. En van het voormalige klooster is er zo goed als niets overgebleven.
Alleen de put die er in de cortile stond’ De man weet niet veel méér te vertellen.
Hij wil niet drinken uit mijn blikken kroes. De dag beginnen met wijn is venijn...
‘Inglesi!’ Hij kwam alleen maar am een praatje. Maar hij wil wel weten:
‘waarvandaan?’
We gaan om de sleutel, we lopen dwars over het rommelig erf naast de kerk, karren, gereedschap, kippen, knorrende biggen in een planken hok, en, op de mestvaalt
uitziende, een biforium als van elpenbeen in de rest van een muurtje. Het heeft eertijds
wel andere dingen gezien.
Langs de brede stenen trap ga ik op naar het huis, onder de luifel van het breed
vooruitspringend dak. De mensen wonen in het hoge gedeelte; beneden hen, naar
Italiaanse trant, de dieren, het koetshuis, het gerei.
Je mag binnenkomen in de eene ruimte die er is, de keuken. Toskaanse gastvrijheid
heeft goede faam Zo zou een keuken op het toneel vertoond worden, te ruim zelfs
voor alles wat ze bevat. Lange tafels met banken er dwars doorheen, stoelen met
uigerafelde strooien zitting. Je dwaalt er gemakkelijk rond zonder obstakel, tussen
de vervaarlijke schouw met 't open vuur en deuren die elders heengaan Hele
takkenbossen leunen er tegen de wand, het nodige brandhout; aan ijzeren ketting een
ketel boven vlammend vuur. En dan kasten en kisten, tuig en gereedschap, manden
en zakken, tellen, kommen, korven, emmers en flessen overal in het rond, in een
stoffige sfeer van voorwereldlijkheid en verval. De atmosfeer verlevendigd door een
wolk van vliegen. Vrouwen zijn er bezig met
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schoonmaak van groenten, met voer voor het vee. Grootmoeder kneedt met haar
knokige handen een griezelig deeg. ‘Ga zitten’, zegt de boer die de bedeesde
vreemdeling heeft gemonsterd. Er moet verteld worden. Er is veel vraag naar het
nieuws van de dag. ‘Waarvandaan?’ is de inleiding. Een ‘inglese’ die van Rome te
vertellen weet. ‘Het is daar een ander leven dan hier’.
‘Het is daar geen leven meer. Het is een hel van lawaai. In de nacht zelfs kunnen
ze er niet tot rust komen. Je loopt er gearmd over straat om elkaar je woorden in het
oor te kunnen blazen’.
‘Het is in Siëna al zo erg: ik kan me voorstellen...’ zegt de boer.
‘Ze graven er nu tunnels onder de straten, om de mensen de overgang mogelijk te
maken van de een naar de andere stoep’.
De vrouwen staken hun arbeid met wijd open mond. De boer jaagt met de voet
een schaar rondtrippelende kippen uit de weg en schuift me een schotel toe vol verse
vijgen. Een geit is op de dorpel gekomen om te zien wat daarbinnen voorvalt.
‘U zou de kerk willen zien? Maar de sleutel is in bewaring bij mensen in het dorp
op de heuvel.’
Of dat ver is? ‘De kleine Preciosa zal hem wel even halen’.
De kleine Preciosa verlaat gewillig haar pop. Ook de boer gaat naar buiten, naar
zijn werk terug. De vrouwen hebben hun arbeid hernomen. Grootmoeder stompt haar
deeg in de bakpan. Dan wrijft ze haar handen schoon en komt, haar bril op de neus,
voor de tafel staan, waar ik gezeten ben.
‘Ziezo’, zegt ze, ‘en laat nu 's zien wat je te verkopen hebt’.
Ze had me voor een marskramer gehouden.
Maar wie loopt er in Toskane dan ook langs s'Heren wegen met een zak op de rug,
als je geen koopman bent!
Het duurt een hele tijd. De vijgen zijn er sinds lang niet meer. En glimlachend komt
dan toch eindelijk de kleine Preciosa weer binnenspringen. Maar ze heeft de sleutel
niet. Alberto heeft de sleutel niet aan haar afgegeven. Alberto zal me de kerk laten
zien. Hij komt achter haar aan: een bruine bengel, een olijkerd. Hij zal wel tien jaar
zijn. Hij loopt in een veel te wijde broek met een koord om zijn lijf getroggeld. Hij
draagt een danig versleten jumper, die eenmaal rood geweest is, en waar zijn bruine
huid met plekken doorheenkijkt. Een reusachtige sleutel.
We gaan, hij en ik. De sleutel kreunt in het roestig slot van de zijdeur. Reeds staan
we binnen. Mijn adem stokt. Een heilige ruimte omvademt mij, een tempel van
grootse eenvoud, zwijgend, plechtstatig, vol zuilen, vol zon. Hoog opgaand, als
versmald door die hoogte, glanzend geel, tot waar de donkere dakstoel die klaarte
dempt. Het suizelen van de stilte is er hoorbaar. Of klinken er harpeggio's op van de
schuin invallende zonnestralen? Zingen er onzichtbare wezens in devote fluistering?
Mensengerucht is hier ontwijding, geluid van schreden een misdaad. In deze
doorgoudde stilte ademt een heilig leven, ongezien, maar ten volle beseft. Het heilige
is uit deze doelloos geworden kerk niet gebannen. Zij leeft een geheimzinnig bestaan
voort in louter herinnering. Zelfinkeer, in sprakeloze medi-
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tatie. In deze spanning der stilte trilt zaligprij zing na, ondanks de vloek die de tijd
er uitsprak: prijslied en lofgezang.
‘Alabastro’ zegt Alberto naast me, blootsvoets, mij als een donkere schaduw
volgend. ‘Alabastro’ is het woord dat de vreemde bezoekers hier horen willen. Alberto
had even goed kunnen zeggen: beryl. Wij gaan samen rond, schoorvoetend als
vreemde indringers, door die levende glorie van het ledige godshuis, gaan om pilaren
en zuilen heen, door de krans der kapellen om het hoofdkoor. Je beseft een
geheimvolle, onuitsprekelijke presentie in het verlaten heiligdom. Verlaten en doelloos
geworden. Maar het licht dat daarbinnen leeft, binnen die glanzende wanden, die
hoge vensters vullend, die ruimte doorzwevend! En het is als kon dit alles, ieder
ogenblik in onstoffelijkheid ontastbaar voor je ogen vervluchtigen, in louter licht.
Alberto wordt eindelijk ongeduldig, zijn vragen brengen mij tot het aardse terug.
‘Heb je geen kaars bij je?’ vraagt hij, ‘ook geen lucifers? Er is hier een kleine krypte,
met een fresco van Sodoma’. We dalen er niet in af. Ik heb geen vuur. Dan dringt
hij, dwingt hij me om in de toren te klimmen. Een wilde duif vliegt angstig in die
holle ruimte op en schiet vleugelkleppend door een vensternis naar buiten. ‘Moet ik
tegen dit zwiepend laddertje op?’ Geen tegenstribbelen kan baten. Ik moet wel volgen.
Hij zal voorgaan. Maar eerst raapt hij beneden gipsklonters, kluiten, losgeraakt steen
samen en vult er zijn boezeroentje mee, nu hevig uitbollend maar door zijn broekband
saamgehouden. Dat alles tegen zijn bloot lijf. ‘Waartoe moet dit dan wel dienen,
Alberto?’ Onverstaanbaar zijn antwoord.
Hij beent vooruit met zijn vlugge, bruine voeten, de leer op die zwikt en kreunt.
Het is een toer om je, na een poos van moedig geklauter, uit het gat van de torenromp
op te hijsen op het platform. Maar Alberto heeft het handig voorgedaan. Zijn brede
grijnslach moet me bemoedigen. Wij staan naast elkaar voor de borstwering en hij
wijst aan, wat er maar te wijzen valt, in het prachtig panorama, binnen de rand der
heuvels die het omlijsten, als een tovenaar die zijn kunsten vertoont.
In een open nis op de torenrand hangen de beide klokken, die nu geen mens meer
roepen. We ontcijferen hun inschriften. Alberto liefkoost de bronzen mantels met
strelende hand. Dan grist hij met een ruk naar de klepel en de klok beantwoordt
gewillig zijn brutaal gebaar. De tonen dreunen.
‘Alberto, wat doe je?’
‘Ik doe het om u plezier te doen’.
Als stamelend spreken de klokken van de gestorven kerk, wakker wordend uit een
slaap van eeuwen. Zij verleerden het zingen. Zij hervonden hun geluid. En na dit
gedwongen spreken zinderen de klanken nog voort. Ik sta als in een droom verloren.
De zon bestraalt deze idylle met haar warme gloed.
Maar Alberto is plotseling, in een wip, naar de andere zijde van het plat gesprongen
en vuurt er, in bedrijvige haast, de stenen en kluiten, in zijn baadje meegesjord, naar
omlaag. Hij mikt behendig. Begrijp-je de toeleg? Ik heb het gesnapt. Achter de kerk
staan notebomen, en
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de noten zijn rijp. Bekogel je die van de toren af, geen mens heeft er erg in.
O, snood bedrijf. Kan ik ernstig blijven bij zoveel gehaaidheid? We dalen de
zwiepende leer af ‘met kloppend hart’, als in het vaderlandse liedje. Onder de bomen
liggen de noten, en niet weinig. Alberto grist en raapt. Hij doet het in alle gerustheid,
want mijn niet onderdrukte glimlach heeft me voor hem verraden. Er zitten wijde
zakken in zijn te wijde jongensbroek. Er is ook nog plaats waar de kluiten gezeten
hebben, onder zijn baadje. Doch de oogst is groot en er mag niet vergeefs gewerkt
zijn. Dus vult hij ook mijn zakken. En de rest moet dan in de rugzak. Ik heb op post
gestaan of niemand kwam. Vlug als een kat heeft Alberto het zijne gedaan. En daar
druipen we af, met een onnozel gezicht; de steler en de heler. Als Alberto ze niet
opgeraapt had, waren ze toch maar blijven liggen...
En we gaan samen de berg op naar het dorp Castelnuovo, Alberto tussen zijn
tanden almaar noten krakend. Ik krijg het part van hem, dat ik me verdiend heb door
grijnzend toe te kijken. Boven scheiden we met een lachje van verstandhouding. Hij
heeft mijn rugzak gedragen, en de grote sleutel, licht als een pluim.
Dit Montalcino heeft het me aangedaan. Weet ik wel waarom? Wie op reis gaat,
wenst ontdekkingen te doen, hoopt dingen te kunnen vertellen waarvan nog niemand
wist. Wie zou niet tuk zijn op het avontuur? Voor Montalcino had niemand mij
voorspellingen gedaan, alleen lag vagelijk de klank van zijn naam in mijn oren, sinds
ik de geschiedenis gelezen had van Siëna. Illusies omtrent dit stadje waren er des te
minder, daar mijn ‘Guida’ opmerkt dat ‘due ore bastano alla visita’: twee uren
oponthoud zijn voldoende. En ik heb er twee volle dagen omgedwaald, hetgeen me
nog te weinig scheen. En dan heb ik er niet eens het jonge Museo diocesano bezocht,
met zijn schat van oude houtsculpturen en panelen.
Waarom is het beeld van dit stadje me bijgebleven als iets heel liefs? Om zijn
schilderachtig marktplein, met de beide loggia's daar tegenover elkander, en een
toren die op de toren van Siëna lijkt? De eene van die loggia's behoort tot het Palazzo
Comunale, waar marktvrouwtjes te zijner tijd schuilen voor zon en regen, - de andere,
lichtbogige, met zes ogieven, hoog op trappen gelegen: de wijde, open vensterramen
zien er op het oosten uit en het schitterende landschap, waar de verte zich uitstrekt
tot de hoogten van Pienza.
Zelfs kan het zijn om het ouderwets-knusse Albergo Giglio, met z'n bedden zo
breed, dat je er jezelf in kunt verliezen, en de gezelligheid van z'n ruime keuken,
waar geen gast uit geweerd wordt, die er komt om een praatje
Maar er is daar nog het klein plantsoen achter de Madonna del Soccorso, door de
‘Guida’ met een sterretje voorzien om de ‘vista’, het panorama dat - aan de andere
zijde van Montalcino - zijn bloeiend tapijt ontrolt, tot waar Siëna's profiel aan de
kim gekarteld ligt. En hier zat ik op een der banken samen met Attilio.
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En dan was er nog het pientere pastoortje, dat met mij samen op de hoge muren van
de Fortezza klom.
Ook was er iets van lokale kleur te Montalcino, dat me getroffen heeft. In heel
Italië dragen boeren en herders, wanneer ze buiten zijn met hun vee, of ook zelfs
wanneer ze ter stad tijgen, geweldige paraplus, zwaar als lood met hun gestellen van
koper: als ze opengespreid staan, lijken ze wel op tenten, op kleine kiosken. De
gewone kleur van deze regenschermen is donkerblauw, afgezet met een rand van
wat kleurige strepen. Te Montalcino nu zijn die paraplus groen. Doch niet zo maar
groen! Neen, grasgroen, zo groen dat een koe er op af zou vliegen. Met zulk een
geweldig groen uitspansel achter zich, ontploken tegen de zon, zit er de boer op z'n
kar. Maar denk je deze kar nu ook weer niet als een gewone kar. Ze is rood. De
boerenkar te Montalcino is rood gemenied. Ze is vuurrood. Ze is scharlaken. En denk
je nu voor deze knalrode kar, een span witte ossen, ook vier ossen als het moet, ossen
met wijd-uit grijpende horens. Maak je een voorstelling daarvan in het groene land,
onder de festoenen van de zwaardrachtige wingerds. Soms zijn wielen en wagenbak
ook hemelsblauw, soms ook kanariegeel geverfd; te Sinalunga zag ik ze overigens
nog met bonte figuren beschilderd. Te Montalcino zijn karren en garelen rood, de
paraplus groen. Ik mocht binnengluren in de opslagplaats van een plaatselijk fabrikant.
Een legerkamp van dit soort veldtenten stond er, alle opengespreid, wellicht om na
een verfbad te drogen. De leperd had er een schild bij gehangen met het opschrift:
‘Koop gerust bij me, maar vergeet het betalen niet’.
‘Ja’, zegt hij, als ik glunderend toekijk: ‘de eene hand wast de andere, maar beiden
samen wassen ze het gezicht!’
En ook heb ik er vrouwtjes aangetroffen, staande op de dorpel van hun woning,
die wol sponnen, het spinrokken op de heup gesteund, waarbij ze met vlugge vingers
de wol ontrafelden tot lopende draad: archaïsch beeld uit grootmoeders voortijd.
Hier nog een miniatuurtje uit Montalcino: ergens in een nauw klein straatje - was
het misschien een doodlopend straatje? - moeder en huwbare dochters voor hun huis
gezeten, met al de kuipen en bloempotten in hun bezit om hen heen. Er zijn boompjes
bij, en bloeiende hortensia's en geranium in bloei. Een tuintje uitgestald op de harde
keien, een omlijsting van bloemen om een bloeiende groep. Della Robbia zou er een
nieuw motief gevonden hebben voor een ‘terracotta smaltata’.
‘Moeten die planten 's avonds naar binnen voor de nacht?’
De vrouwen lachen: ‘Dieven zijn er te Napels wellicht, maar niet te Montalcino’.
‘En weten jullie dat je er zit als voor een schilder?’
‘Ga uw gang’, zegt de moeder. ‘We zitten heel stil, maar werken verder’. Ze
klossen kant.
Nu kun je hier praten zolang je woorden vindt. Laat dan je Italiaanse vriend je
zeggen, hoe mooi van taal is, wat die vrouwen zeggen. Hier, dat is in Toskane, hoor
je 't Italiaans in zijn schoonste vorm, in zijn rijkste veelheid van uitdrukkingen. Wel
heet het dat het
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Toskaans zou moeten gesproken worden door een Romeinse mond - bocca romana
- om volmaakt melodisch te klinken; maar niet ieder deskundige is van dit gevoel.
Lingua Senese e bocca pistoiese, de taal van Siena in de mond van Pistoia, zeggen
Toskaners die er Rome liefst buiten houden. In elk geval: met welk een gratie, met
welk een zwier en bevalligheid deze Toskaanse mensen zich uiten, de vreemdeling
bejegenen, en ook in de gewone omgang elkaar te woord staan en zich in het daagse
leven voordoen, heeft Hermann Hesse wel degelijk gevoeld. ‘Hier konnte ich mit
den Menschen verkehren, hier erfreute mich auf Schritt und Tritt eine freimütige
Natürlichkeit des Lebens, über welcher adelnd und verfeinernd die Tradition einer
klassischen Kultur und Geschichte lag’. Italië wint er ongetwijfeld bij, wanneer de
vreemde bezoeker in staat is de Italianen te verstaan in hun gewone omgangstaal,
zodat dezelfde Hermann Hesse ook dit na zijn zuidelijke ervaringen kon getuigen;
‘Das beweglich freudige, harnilose toskanische Leben ging mir wie ein Wunder auf
und ich war bald heimischer als ich je zu Hause gewesen war’. (‘Peter Camenzind’).
Des te vreedzamer doet Montalcino aan, daar de schaduw van zijn heroische strijd
om Siëna er niet volledig is opgetrokken. De stad ademt historie. Nog rijst de toren
van zijn Palazzo Comunale er boven uit als een dreigende arm, en zonder twijfel
heeft hij er dingen van de XIIIde eeuw meegemaakt. In de gevel staat een beeltenis
van Cosimo I, hertog van Firenze. Maar van diezelfde eeuw dagtekent ook de vesting,
thans uit haar as verrezen, die Siëna er in 1361 optrok om de stad in bedwang te
houden en Firenze te weerstaan.
Ik word erheen geleid door de pastoor van Santa Croce, die ik gevraagd heb om
me, in zijn parochiekerk, de Siënese Madonna van een onbekende te laten zien, mij
door de ‘Guida’ aangewezen. Wat is de kleine, fikse ‘reverendo’ vereerd met de
attentie van een vreemdeling. ‘Welzeker, en hoe graag’. We gaan er onmiddellijk
heen. Een doodgewoon, onbenullig kerkje waar, op het hoogaltaar, onder een troontje,
de naamloze Madonna prijkt. Ze wordt er beveiligd door een opschuifbaar
valgordijntje. Je hoeft daartoe maar aan een touwtje te trekken. Het pastoortje trekt
dus aan het touwtje. Maar het witzijden voorhangetje wil niet verder rollen dan tot
bij de kin van het Madonna-gelaat. Het onthoudt ons dus zijn glimlach, tot ontsteltenis
van de pastoor. Hij trekt nog steeds, maar het wil niet opschieten. Hij schudt z'n
hoofd ontmoedigd. ‘Pazienza’, zegt hij met een zucht. Er moet een reparateur aan te
pas komen. En dit gebeurt net nu er een vreemdeling naar de Madonna komt kijken.
‘E la vita’, zegt hij nog: zo is 't nu eenmaal in het leven. Maar dan stelt hij voor, om
me naar de Fortezza te brengen, die vlak bij ligt. En zo verkroppen we beiden onze
teleurstelling.
Ik had me daar een ruïne gedacht, in prachtige gebrokenheid sprekend van het
verleden. Montalcino echter heeft het hele vestingcomplex in de laatste jaren gretig
hersteld. Torens en transen omgeven er nu een sportveld, en in de historische zalen,
‘bar’ en bureau geworden, zit een juffrouw bij een schrijfmachine. Er werd daar een
leeszaal ingericht, de fascisten hadden er hun clublokaal en je kunt
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er een bekertje drinken. Jonge lui zitten buiten onder bonte zonneschermen, de cigaret
tussen de lippen en bespreken er het laatste sportnieuws.
We klimmen vele trappen op en staan eindelijk boven op de vestingmuur, die
rondvormig de oude sterkte omsluit. Het pastoortje is in zijn nopjes en vertelt alvast
van het panorama dat ons wacht. Hij moet er sinds lang niet meer geweest zijn. Hij
is zo danig vergenoegd. En van het torenterras wijst hij me, links en rechts, de Val
d'Ombrone, de Val d'Arbia, de Val d'Orcia. De barre leegte van de leemstreek ligt
er geel, de verte naar de Monte Amiata toe in de blauwige schaduw van duizenden
olijf-bomen. Het is de zijde waar ik Sant' Antimo zoek. Het is de kant waar ik morgen
de abdij der Olivetanen ga zoeken. Het is een zwellen en wentelen van akkers, met
groene wadden daarin van boomgaarden en bossen, aldoor weer hoger opfronsend
in rimpels en golven, tot waar, aan de kim, de stadjes van de hoogten - gesneden
gemmen - de wereld vasthechten aan de azuren mantel van de hemel.
‘Is het niet prachtig’ jubelt mijn pastoortje.
Het is inderdaad ongelofelijk mooi.
‘Is het niet schitterend?’ Wij doen de hele rondgang over de vestingmuur heen,
voetje voor voetje, mijn gids aldoor maar in triomf-stemming.
‘Zie toch hoe uitgestrekt dit gezicht is, van het zuiden naar het noorden. In de verte
kun-je zelfs Siëna zien’.
‘Van de Monte Amiata tot Siëna toe!’ En in de ongekunsteldheid van zijn geestdrift
roept hij: ‘We kijken hier wel over een derde van heel Italië heen!’
Om deze argeloze verrukking alleen al ben ik gaan houden van Montalcino.
Attilio leerde ik kennen op het pleintje achter de Madonna del Soccorso. Vandaar
zie je in de verte Siëna, en het uitzicht is er onvergetelijk. Er staan banken onder
bomen, en op een van deze banken zat Attilio; en hij verbeeldde zich zeker dat hij
er zat en studeerde. Hij hield een open boek in de hand. Maar al spoedig slaat hij zijn
boek dicht en we praten als twee oude bekenden. Voor het verhaal van het pientere
pastoortje heeft hij een glimlach, over de vernieuwde Fortezza haalt hij de schouders
op. Sinds twaalf jaren heeft Attilio zijn geboorteplaats niet meer gezien, omdat z'n
vader verhuisd is naar het noorden. Maar nu is hij voor een maand op vakantie bij
zijn grootmoeder: de Fortezza van zijn jeugdjaren is er niet meer. Als ravottende
vrijbuiter heeft hij ze gekend, toen de toren een holle stomp was en de muren er
brokkelig bijstonden; de gewelven waren ingestort en met onkruid begroeid. In de
uitgeleefde ruimten tierden bramen en brandnetels, het slotplein was een wildernis,
een puinplaats: maar het was fantastisch en sprak tot de verbeelding. Er spookte als
een wilde storm nog steeds om het gebroken puin. ‘Als we gewapend met houten
zwaarden en stokken daarbinnen braken, wilde benden met alarmgekrijs, herleefden
wij de strijd van voor eeuwen’. Attilio heeft er op de schoolbanken gezeten voor
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een onderwijzer, die leven te geven wist aan de dingen van ouds. Hij vertelde wel
zodanig van Piero Strozzi, dat de jongens aan hem geloofden. En het was als
betreurden zij de tegenspoed van een vriend, wanneer zij het volksliedje zongen:
O Piero Strozzi
Ferito nel fianco
Da palla nemica...
O, Peter Strozzi
Gewond in de zijde
door vijandelijk lood.

Attilio geeft mij een uiteenzetting van de geschiedenis der Strozzi's: het is als een
Shakespereaans drama zoals zich die ontrolt, en waarbij Montalcino zelf de
achtergrond vormt van het laatste bedrijf, de bloedige ontknoping.
Piero Strozzi is een tijdgenoot van Karel V, en Karel heeft Alexander de Medici
verheven tot hertog van Firenze. Voor Firenze zijn de dagen van glans en schoonheid,
de gouden dagen van Lorenzo il Magnifico, voorbij. Alexander, de jonge hertog,
geniet het leven in dolle uitspattingen. Was het nog maar gebleven bij galante
avonturen. De schakers van vrouwen schuwden zelfs niet de ladder te zetten tegen
de gewijde kloostermuur. Een tijd van verschrikkingen, van wraakroepende zonden
is aangebroken voor Firenze. Wanneer Piero Strozzi nu terugkeert van de studie te
Padua, - de Strozzi's vormen te Firenze de voornaamste familie na de Medici, - treedt
ook hij in de vriendenkring van de jonge hertog, die niet ouder is dan hij zelf. En
Piero vindt in die kring eener brassende ‘élite’ niet enkel zijn broers, maar ook zelfs
zijn vader, Filippo Strozzi die, aangestoken door de dolheid der dagen, is als verjongd.
Wat kunnen de Medici zich niet veroorloven binnen Firenze! Hertog Alexander
waant zijn macht onbeperkt en onaangevochten. Is Catherina, zijn tante, niet koningin
van Frankrijk, en Clemens VII, Medici, niet te Rome paus? Is keizer Karel zelf niet
de beschermer van het geslacht, van het wapen met de zes ballen? Je mag niet zeggen
dat het ooit alleen maar pillen waren!
Doch plotsling is de stad in opschudding geraakt. Monna Mozzi Sacchetti. uit de
hoogste kringen, is 's nachts van haar bed opgelicht dooi Alexanders trawanten en
gesleept naar de paardestallen bij San Marco: daar heeft zij drie dagen blootgestaan
aan de snoodheden van ruw dienstvolk, omdat zij niet bekennen wilde, dat zij een
toverdrank bereid zou hebben voor de hertog, om deze voor altijd aan zich te binden.
Thans walgen Alexanders vrienden, de Strozzi's zelf ook, van het misdrijf. Zij
zeggen den hertog ronduit hun mening. Paus Clemens laat een waarschuwend woord
vernemen. De hertog woedend. Hij verwijt de Strozzi's ijverzucht. En de vriendschap
verkeert in bittere vijandschap.
Opnieuw komt Firenze in opschudding, deze keer ter zake van een belediging
toegevoegd aan de edelaardige gemalin van Luigi Capponi. Het is niemand minder
dan Louisa Strozzi, Filippo's eigen dochter. Giuliano Salvati heeft de laffe moed om
zich bekend te geven als de schuldige medewetende.
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Hertog Alexander grijnst voldaan. Salvati heeft hem een vriendendienst bewezen:
hij heeft Filippo Strozzi getroffen in zijn dochter, prijs gegeven aan spot en praatzucht.
Maar kort daarop wordt Giuliano Salvati bij nacht aangerand en zwaar verwond.
Dit moet de wraak van de Strozzi's zijn: de hertog twijfelt er niet aan. Vrienden
van de Strozzi's worden gevangen genomen als vermoedelijke daders. Maar moedig
komt Piero voor de rechter hun onschuld bepleiten. Doch hijzelf wordt opgesloten
in het paleis van de Podestà, waar hij met houtskool aan de wand schrijft: ‘hier zit
ik, Piero Strozzi, dwaas, daar ze van me wilden dat ik ja zou zeggen, terwijl het niet
‘ja’ was en ik zeide aldoor ‘neen’:
Qui Piero Strozzi a mattana sono
Perque volevan ch' e' dicesse si,
Perque e' non fu, ci disse sempre no.

Paus Clemens komt tussen beide. Piero wordt niet gefolterd. Hij krijgt de vrijheid
terug. Maar aanstonds neemt hij de wijk naar Frankrijk, waar Catherina de Medici
- schijnbare tegenspraak - hem welwillend opneemt. Op zijn beurt heeft Piero's vader,
Filippo Strozzi, te Firenze zijn zaken aan kant gedaan en stelt hij zich aan het hoofd
van alle vijanden van de dwingeland. ‘Firenze van hem bevrijden’ wordt de
levensopgave van al wat Strozzi heet voor de toekomst. Zo treedt Piero in dienst van
het franse leger, en bij Genua voert hij de wapenen tegen Karel V, bondgenoot van
Firenze. Alexander neemt de gelegenheid waar, om de Strozzi's tot rebellen te
verklaren en hun goederen te confiskeren. Filippo Strozzi toeft te Venetië wanneer
de hertog te Firenze vermoord wordt door Lorenzino, Lorenzaccio geheten; en deze
vindt een toevlucht bij Filippo. Nu treedt Cosimo de Medici op, eerste groothertog
van Firenze. Alle geheime vijanden komen luid in beweging. Strijd ontbrandt. Maar
in het gevecht bij Montemurlo valt Filippo Strozzi in de handen van zijn vijand.
Cosimo geeft voor, dat Filippo schuld heeft aan de dood van zijn voorganger. Hij
wordt gefolterd, maar bekent geen schuld. Daarna vindt men hem dood in zijn kerker.
Heeft hijzelf een eind aan zijn leven gesteld? Men vond er met bloed Virgilius'
woorden geschreven: ‘Exoriare aliquis nostris ex ossibis ultor’: dat er een wreker
opsta uit mijn gebeente. Dit was de erfenis die hij naliet aan Piero, zijn zoon.
Hier begint dan Piero's levenstaak, als andere Hamlet: wraak over zijns vaders
dood. Frederigo da Montanto mocht beproeven om Cosimo met Strozzi te verzoenen:
vergeefs; tussen hen beiden stond Filippo's schim.
Cosimo is de strijd begonnen om Siëna. De gebroeders Piero en Roberto Strozzi
maken hun juwelen te gelde, werven troepen. Waar zij Cosimo schaden kunnen,
staan zij gereed. Piero wordt generaal-overste van het Italiaanse voetvolk in Franse
dienst, wordt maarschalk van Frankrijk. De dood van zijn broer Leone kan de haat
alleen maar aanwakkeren. Zo lang zijn vuist een zwaard kan hanteren, zal er geen
vrede zijn tussen Firenze en Frankrijk. Cosimo
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zet tienduizend dukaten op zijn leven. De oorlog om Siëna wordt haast een oorlog
om Piero's bestaan.
De val van Siëna blijkt onvermijdelijk ondanks alles. Uitgemergeld zijn z'n burgers
die om hun vrijheid vochten. Om het leven te rekken hebben zij de godslampen
leeggedronken, de laatste olie. Zij zijn als schimmen geworden. Cosimo vertrapt hun
trots. Op het slagveld wordt Piero zelf gewond; tweemaal werd zijn paard onder hem
gedood. Ter nauwer nood is het hem gelukt te ontsnappen. Hij vlucht naar Montalcino,
samen met Blaise de Montluc, ‘afgemagerd als spoken’ getuigt de kroniek.
Is dit dan het einde? Het is het einde niet. Afgetakeld als zij zijn, in
stervensbenauwdheid, brengt Piero, als een klapwiekende vogel op zijn hand, de
vrijheid over naar Montalcino. Hier plant hij Siëna's banier. Hier zal verder de Siënese
Republiek gedijen. Siëna is er niet meer, maar de Siënezen houden Montalcino. In
Piero's handen leggen de gevluchten uit Siëna en uit Firenze hun eed af van trouw
aan Frankrijk.
De luister van Siëna is teruggekaatst op Montalcino. Twee jaren lang duurt dit
vege, vergeefse gloeien. Dan smeult het weg tot gruis en as. Frankrijk heeft zijn
ondernemingen in Italië opgegeven en neemt zijn troepen terug. Daarmede is het
laatste woord aan Firenze. Piero Strozzi, ontmoedigd, steekt te Port Ercole op een
Frans schip van wal. Hij gaat sterven te Thionville, waar een musketkogel hem treft
in de loopgraaf.
Paulus V zeide van Piero, dat hem van de eigenschappen van een prachtig veldheer
alleen maar die eene heeft ontbroken: het geluk. Met hem was de epische tijd van
zijn geslacht voorbij, en zijn herinnering werd een verworvenheid voor
romanschrijvers en dichters. Maar door hem is de naam van Montalcino geworden
als een symbool: het laatste bolwerk van de vermoorde vrijheid. Pierre L'Hermite
heeft van hem gezegd: ‘Pierre Strozzi tira sa gloire de son propre malheur’.

Montepulciano
Zie ons hier nu terug te Montepulciano, om het achtergelaten reisgoed op te halen.
Ik verheug me over de glimlach waarmee de gastheer uit de ‘Marzocco’ zijn verloren
zoon ontvangt. ‘Uw tocht gunstig verlopen? Onderweg uw hart niet verloren...?’
‘Al lang verloren aan Toskane!’
Als bekende een herberg te betreden veraangenaamt het binnenkomen ongemeen.
Je bent dan niet maar een nummer méér op de lijst, doch een gast, een heuse gast,
met allicht iets van 'n vriend. En krijg je door het dienstmeisje dan ook weer de tafel
aangewezen, waar ze vroeger al eens je maal heeft opgediend, dan is er iets in die
opmerkzaamheid alsof je inderdaad niet uit hun gedachten geweest was.
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In deze gezellig-ouderwetse ‘Marzocco’ speelt het hotelbedrijf zich af op de eerste
verdieping. Geheimzinnig leeg en onbetreden blijft de benedenruimte, als in andere
landherbergen in dit land. De eerste verdieping zal ook wel hier als elders de ‘piano
nobile’ heten. Je komt er en gaat en doet als kind in huis. Ik vond er dezelfde kamer
terug van pas geleden. Wat zet er je zó op je gemak? Toch ben-je er niet alleen. Met
mij is er een frans-sprekend meneer, daar aangespoeld als wel iedereen die
Montepulciano aandoet. Alwie er zich toe in staat gelooft, steekt lange betogen tegen
hem af, die hoffelijk alle gestotter aanvaardt en beantwoordt. Er is daar een zwierige
dame, noch bejaard, noch jong, die er bij alle maaltijden verschijnt telkens met een
vaasje vol bloemen, dat ze, na afloop van de plechtigheid, dan ook weer zuinig
terugbrengt naar haar kamer. Er is daar een meterlange officier, die onder het eten
telkens belangstellend in de richting van dat vaasje kijkt; oppassers en wie weet wat
voor soldatenvolk wordt links en rechts heengekommandeerd. Er is daar een professor
met een geleerde bril op de neus, die niets ziet en niets hoort van alle kluchten die
er zich afspelen. Er is daar ook een handelsreiziger, in de weer met koffers en
portefeuilles, die zich geen sikkepit aantrekt van alle sterren en armstrepen, maar
zich heimelijk afvraagt of hij concurrent of alleen maar confrater te zien heeft in de
man met de rugzak. Wij zonnen ons alle gelijkelijk in de vriendelijkheid van de
aardige, opmerkzame gastheer, die de roem van de Toskaanse gastvrijheid hooghoudt.
Daarvoor doet die van de goedige gastvrouw niet onder, bescheiden en bezorgd, die
te midden van haar ijverig personeel beredderend heerst in de keuken.
Deze Toskaanse hartelijkheid behoort tot de hartestad van het vriendelijke
landschap. De wijn van Montepulciano werd geroemd, zijn schoonheid niet minder.
Menigeen heeft er zijn hart aan gegeven, heeft er verzen aan gewijd. Het telt maar
een zeventien duizend inwoners; maar er is een bibliotheek, een archief, een museum.
Een beroemd man uit de glansdagen van de Medici heeft er zijn naam gegund aan
de boekerij, aan theater en college. En bedenk dat het een tiental paleizen bezit van
naam en faam. Op het platte dak van een van zijn torens slaat een Pulcinella het uur
met een beweegbare, bronzen hamer.
Geen stad? Een hele straat van Renaissance-paleizen, wel een kilometer lang. Zo
maar Vignola's en Sangallo's, als de gewoonste zaak van de wereld. Men begrijpt
niet hoe ze er gegroeid zijn uit deze bodem schier zonder historie. Montepulciano is
aan de Medici trouw geweest, en dat is heel zijn verleden. Geen spitsbogen als te
Siëna. Alleen maar zestiende eeuw. Maar Rome mag er van opzien. En zo verdient
Montepulciano zijn plaats tussen de honderd kunst-steden van kunstzinnig Italië.
Doch er ontbeekt iets aan Montepulciano. Zijn kilometerstraat is een doorgang.
Ik mis er een kern tot genoeglijk verpozen.
Die lange straat vol paleizen, telkens wisselend van naam - Via Roma, Via Cavour,
Via Garibaldi, Via Poliziano, - in kronkellijn lopend van de eene stadspoort naar de
andere, van rechts naar links, in gestadige stijging, rijgt aan haar draad geen enkel
harteplein. Zij
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mist het natuurlijk rustpunt, om de wandelaar tot stilstaan te brengen: een knoop,
een markt.
Zonder centrum zijn steden ondenkbaar. Het middenplein van een stad drukt zijn
stempel op het geheel, als een ijkmerk. Het stadsplein is het gelaat, waarmee de stad
je aankijkt. Het is haar korte inhoud, haar quintessens. En is dat plein opgestaan uit
de bonte neerslag van het verleden, dan is het ook als de spiegel waarin de stad zelf
zich beschouwt en bewondert.
Naast het historisch plein, poëzie geworden, blijven alle straten eenvoudig proza.
Het heeft zijn ruimte-element op de straten voor. Ruisen de straten van het gegons
van voetgangers en vervoermiddelen, het plein is zingend orgelpunt. Wie straat zegt,
meent beweging. Inhoud krijgt die beweging op het plein. Want plein is synthese, is
rust. Het is egocentrisch. Het is kern en klokhuis, en wordt in het levend organisme
van de stad als drijfveer gevoeld. Uit het levenssap van de straten - de wortelstronk
- is het plein gebloeid als een bloem.
Straten zijn stromen, waarlangs de vloed van aan- en uitvoer zijn ritme stuwt.
Pleinen zijn kolken waarin de beweging wervelend stokt. Straten zijn pijlen in
snorrende vlucht, die van het plein uitgaan als van de pijlbundel, en naar het plein
terugkeren als pijlen in de roos.
Maar - Pulciano bezit zijn plein, een heel groot plein: Piazza Vittorio Emanuele,
met daarlangs drie paleizen en een dom...
Geef toe, dat het voor Montepulciano noch ster is, noch kern. Het ligt buiten de
as van de kilometer-straat. Het vormt geen middelpunt. Het ligt er als opzij geschoven.
Het ligt al een verdieping hoger dan de drukke straat, en ligt er leeg. Alleen zijstraatjes
gaan er bedeesd heen. Het ligt er als op drempels, als een terras, boven de stad, boven
verkeer en vertier uitgeheven, - een platform dat zelfs geen uitzicht biedt. Wat is zijn
bedoeling en zin, met betrekking tot het levend stadsorganisme? Een gapende leegte,
misschien één week van het jaar door bonte kermisdrukte uit zijn slaap gewekt.
Er is de dom, op trappen, ruw, met kale, plompe gevel: die had met marmer bekleed
moeten worden, maar werd het nooit. Daarnaast een klokketoren zonder helm,
onafgewerkt. Er is het ‘Palazzo Comunale’, gestreng en nors, een brok hardhandig
geweld. Achter de kantelen van het zwaar en zwartgallig gemeentehuis is er dan een
tweede toren. Doet hij denken aan die van Siëna, die is als een bloemstengel? Deze
doet aan als een dreigende vuist.
Laat alle stijlen er vertegenwoordigd zijn, deze Piazza is koel, is leeg en ontvolkt.
Zij is vervelend. Zij heeft geen aangenaam karakter. Zij mist spiritualiteit. Gezelligheid
biedt de doorschaduwde, vochtig-koele Via Roma, ondanks haar sombere behuizingen;
ondanks ruimte, zon en hemel, kent de Piazza warmte, leven noch bloei. Hoe mooi
haar paleisgevels, toch gaapt het. Er ontbreekt sfeer. Ik heb er geen stemming
gevonden. Het werd ‘gemaakt’ als het resultaat van een optelsom. Het is gewild
quantum, berekend volume: niets doet zien dat dit plein als noodwendig uit de stroom
van het daags bestaan aan de oppervlakte getreden is, als 'n waterlelie in het jonge
licht.
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Ergens te Montepulciano, buiten de Porta al Prato, loop je in de open armen van wat
er Sint Agnes kerk- en klooster heet. Niet de Romeinse martelares is hier bedoeld,
de heilige met in haar armen het lammetje, maar een plaatselijke Agnes, kloostervrouw
der dertiende eeuw, Agnes van Montepulciano. Hier, in het klooster door haar gesticht,
verbleef en stierf ze. Men zou er nog iets anders willen vinden dan de reliekschrijn
waarin haar verdord gebeente rust, iets dat beter getuigen kon van haar wezen en
leven. Het moet een bizondere vrouw geweest zijn, deze uit arme ouders geborene,
die als negenjarige de sluier heeft aanvaard. Er was een uitzonderlijke toestemming
nodig voor haar, om in te treden bij de ‘suore del sacco’, nonnen zo genoemd om
het schapulier van grove jute dat zij droegen. Agnes was dertien jaar toen zij zelf
ook een klooster stichtte. Onzeker is het, of zij geboren werd in 1268 of 1274. En zo
kan het ook wel dat zij vijftien jaar was toen zij intrad. In elk geval, zij werd geboren
te Gracciano Vecchio en al spoedig ging de mare door Montepulciano dat men hier
te doen had met een heilige. Montepulciano nam de gelegenheid waar. Verkieselijker
dan ergens het gebeente van een heilige te roven, was het een heilige binnen de
stadsmuren te laten leven. En zo dwongen ze haar om te Pulciano te komen verblijven.
Agnes wilde niet, maar moest per slot toch toegeven. Hoe haar vereerders het
aangelegd hebben, zegt de historie niet. De heilige, allen tot voorbeeld, was niet
zuinig met voorspellingen. Haar nagedachtenis bleef in zegening bij het Toskaanse
volk, dat haar graf tooide met een krans van legenden. In 1726 zag paus Benedictus
XIII zich nog gedwongen om haar heiligverklaring uit te spreken.
Dertig jaar na haar overlijden (1317) ziet in Toskane een andere grote vrouw het
levenslicht, Catherina van Siëna (1347). Het verhaal wil dat Catherina ooit, al
pelgrimerend, het gebeente van Agnes heeft bezocht, waar dit te Montepulciano
rustte, onvergaan. Spinsel van de volksverbeelding. Om het even. - Wij zien de
gestorvene met omsluierd gelaat en gevouwen handen, neergelegd op de smalle baar,
waarachter de lichtschijn speelt van enkele kaarsen. Wat verflenste bloemen gestrooid
over de schaduwige plooien van de roomwitte pij. De donkere wimpers liggen roerloos
op het asgrauw gelaat, zacht en aanminnig gebleven in haar eeuwige vrede. Op de
drempel van het celletje de Siënese, de ‘Sainte Terrible’ van André Suarez, Catherina,
die de paus uit de ballingschap terugbrengt naar Rome, de vastberaden vrouw met
de onbuigzame wil, de onverschrokkene, met de dwingende macht van haar sterke
persoonlijkheid. Catherina, die niet van sidderen weet, treedt hier schoorvoetend
nader. Niet het mysterie van de dood overmeestert haar, maar het raadsel van Agnes'
tedere zachtzinnigheid. Om die zachte, kinderlijke aard voert ook deze Agnes, als
haar naamgenote van Rome, het lam als zinnebeeld. Ingekeerd in God zoals zij leefde,
in heilig bezinnen, slaapt zij hier de eeuwige slaap. Aan haar voeteneinde thans de
Vrouw, die de halve wereld vervulde met het geluid van haar dwingende stem, die
zich manend en verwijtend richt tot pausen en vorsten, die met de kloekheid van een
man een bedrijvigheid ontwikkelt
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die verstomd doet staan, een vrouw die mannen te erg is, een vrouw met een
heldenziel; Agnes, heilig geworden binnen de kring van haar zusters en haar eigen
kloostergebied, groot door geringheid en stille nederigheid, groot voor God.
Mocht Catherina twijfel gekend hebben nopens haar wijze van optreden, moest
zij hier die benauwende twijfel ervaren, bij Agnes' gebeente. Is God met mij op mijn
wegen, de weg van Avignon, de weg van Rome? Is de enige weg van de vrouw, van
de heilige, niet de weg van Agnes Segni, de maagd met het lam? Agnes, de geduldig
dragende, zachtmoedige, zwijgzame, wier wereld lag binnen de muren van pandhof
en cel? Agnes, geheel deemoed en offer; Catherina, de sterke vrouw, die de tiara
herwon voor Rome.
Daar geeft Agnes, de gestorvene, het antwoord met de taal der gebaren. Niet
toelatend dat de waarlijk van God vervulde Catherina vererend voor haar het hoofd
zal buigen, heft zij - gestorven - zelf de rechter voet omhoog tot haar, zodat zij die,
zonder te bukken, kust.
In dit toneel liggen dramatische waarden.
Behoort de grote Catherina dus tot een later geslacht, tijdgenote van Agnes Segni
van Montepulciano was een andere in deze landstreek vereerde, de zogenaamde
‘Toskaanse Magdalena’, Margaretha van Cortona.
Een twintigtal jaren vóór Agnes Segni werd Margaretha geboren. Zeven of ook
wel tien jaren bracht zij door te Montepulciano. Zij zal er Agnes niet ontmoet hebben,
maar Agnes heeft er voorzeker van haar gehoord, van haar ergernis-gevende
aanwezigheid in de stad, de lichtekooi. Stel dat zij elkander gekend hadden: wat zou
anders wel het onderwerp van hun gesprek geweest zijn dan de liefde, het grote thema
van het vrouwenleven: Agnes, de schouwende in stille deemoed, Margaretha de
hartstochtelijke met haar vuurziel in laaie gloed; Agnes, de passieloze zienster, de
roerloos aanbiddende, harmonisch beheerste, die leefde in schouwing, - Margaretha
even wild in haar wellust als tomeloos in berouw en boete.
Zeventien jaar was Margaretha toen zij uit Laviano kwam naar Montepulciano,
zich bewust van haar schoonheid. Kwam zij argeloos uit haar eenvoudig dorp, na de
dood van haar moeder? Weldra was zij geheel in de macht van een minnaar, die haar
in zijn huis had genomen als dienstvrouw. Doch hij kleedde haar in fraaie gewaden,
vereerde haar snoeren en sieraden, en bekommerde er zich niet om, wat Montepulciano
ervan dacht, - zoals het in de oude legende van Fra Giunta Bevegnati te lezen staat.
Tot een ernstig voorval een einde stelde aan dit alles. Op 'n avond komt de minnaar
niet thuis. Margaretha, het ergste vrezend, gaat op verkenning uit en vindt in het
veld, onder opgestapelde takken, het lijk van de geliefde, lafhartig vermoord.
Raadselachtig en verborgen blijft in de geschreven legende, wat er in Margaretha
omgaat. Zij had een kind, een knaap. Wordt zij met geweld uit het rijke huis gestoten?
Zij vlucht uit de stad naar Laviano terug, naar de ouderlijke woning.
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De zondares is tot inkeer gekomen. Haar tranen zullen de vader geroerd hebben. Er
was het kind. Margaretha kon een nieuw leven beginnen. Maar toen zij, overtuigd
van de gegeven ergernis, tot boete geneigd bleek en met den hartstocht van het
verleden inderdaad tot boetedoening overging - geen straf te zwaar, geen vernedering
te groot - kwam haar vader in verzet tegen dergelijke gedragingen. Vader te zijn van
een openbare zondares was al even onaangenaam als vader te zijn van een
geruchtmakende bekeerlinge. Hij duchtte het buitensporige, ook in het goede, en
wenste gerustheid op zijn oude dag. Onder zijn dak geen buitenissigheden.
Margaretha zit in de boomgaard onder een vijgeboom en schreit. Naar zij
schandelijker genoten heeft, wil zij nu ook, ‘saturata obprobriis’, evenredige
voldoening geven, ondergedompeld in een zee van ellende en verguizing. Rood als
scharlaken, zoals zij haar zonde ziet, wil zij de straf ook, wreed en bloedig. Zij ontdoet
zich van haar kind, om het door vreemden te laten opvoeden. Zo is zij vrij geworden
om zich over te geven aan een ware wellust van boete en pijn. En daar zij zichzelve
gehéél overgeeft, zonder terughouding - verhaalt Fra Bevegnati - wil zij naar
Montepulciano terug, waar men haar in weelde gekend heeft, thans in lompen, een
aalmoes bedelend, de haren afgeknipt: daarbij zou zij zich, als een blinde, door een
andere vrouw laten rondleiden, een koord om de hals, waarbij de geleidster luide
zou roepen: ‘dit is diezelfde Margaretha die vroeger zo velen getergd heeft door haar
wangedrag’.
Dit vroom spektakel heeft goddank niet plaatsgevonden. Het was al erg genoeg
dat zij de moede burgers van Cortona 's nachts uit de slaap gilde en zelfs de kerkdienst
verstoorde door histerische ontboezemingen. Haar geestelijke raadsman heeft
Margaretha naar een klooster verwezen, en op een afgelegen berg heeft zij haar verder
leven gesleten in strenge boete, maar ook niet minder op goede werken bedacht.
Montepulciano - Cortona: hier de heilige met het lammetje, ginds die met de draak.
Van de ene stad kan men de andere waarnemen, ondanks de afstand die hen scheidt:
beide op hun berg gestegen. Daartussen opent het bloeiende Chiana-dal zijn wijde
diepte, waar de weg loopt naar Siëna, de weg naar Firenze, de weg naar hoofd en
hart van het land Toskane. Het is alsof een boog gespannen werd van de beide
bergsteden uit, die hoog zijn bescherming welft over straat en landschap, - een boog
als saamgeklonken uit de zegebeden van de beide Patronessen, wier gebeente, elk
op de eigen bergkruin in de stad van hun voorkeur, werd ter ruste gelegd. Beider
blanke handen, mystisch saamgestrengeld boven het prachtige landschap, vereeuwigen
er hun trouwe wake in voorspraak en gebed.
Montepulciano, geroemd om zijn paleizen, schilderijen, landschap, ‘città hoggi nobile
e molto celebre’, zegt Don Silvano Razzi in zijn ‘Vita de Santi e beati Toscani’
(1601), ‘sia per la generosità de vini, e si molto più per gl' huomini illustri, che ha
dati al mondo, massi-
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mamente nelle dignità ecclesiastiche, beroemder nog om zijn priesters dan om zijn
wijn’.
De eerste waarop hier gezinspeeld wordt is wel Marcellus Cervini, legaat bij het
concilie van Trente en apostolisch bibliothecaris, die een en twintig dagen lang de
pauskroon droeg als Marcellus II, toen hij, 54 jaren oud, ontsliep. Voor hem werd
de vermaarde ‘Missa Papae Marcelli’ geschreven, en dus leeft zijn naam onsterfelijk
voort in Palestrina's glorieuse polyfonie.
Na hem Bellarminus, Jezuïet en professor te Leuven: voor deze was het, in zijn
80ste levensjaar, geen geringer roem de leermeester geweest te zijn van Aloysius,
de Gonzaga-prins, dan geducht te worden door zijn meest verbitterde tegenstanders
als knapste verdediger van zijn Kerk.
Beiden lieten wel geen sporen na in de donkere stegen, waar wij als toeristen
dwalen, maar zij breken de stralen van hun roem veelkleurig in Montepulciano's
kristal.
Een derde gevierde eert de stad in een XIIId' eeuwse ‘Casa Poliziano’ met inschrift
in marmer; trouw waakt zij over naam en aandenken van Angiolino Ambrogini, naar
zijn geboorteplaats Poliziano genoemd (1454-1494). Als humanist heeft hij ten volle
beantwoord aan het ideaal dat de Renaissance zich voorstelde van den geletterde.
Als vijftienjarige schrijft hij Latijnse epigrammen, als zeventienjarige schrijft hij er
in het Grieks. ‘Omerico giovinetto’, Homerische knaap, noemden hem zijn
tijdgenoten, daar hij boeken vertaalde uit de ‘Ilias’; il Magnifico stelt hem aan tot
opvoeder van zijn zoon Piero. Naar Lorenzo's voorbeeld wijdt Poliziano zich nu aan
de volkstaal, en schrijft hij zijn vermaarde ‘Orfeo’, zijn ‘Stanze per la Giostra’. Maar
hij verwijlt niet steeds op de Olympus, en daalt gaarne af naar de bloeiende aarde en
het vrolijk dansvolk. Dit heeft hem strofen ingegeven die hun frisse klank bewaard
hebben:
Quanto è piu dolce, quanto è più sicuro
Seguir le fere figgitive in caccia
Fra boschi antichi fuor di fossa e muro
E spiar lor covil per lunga traccia!
Wat is aanminniger, wat wel zo veilig
Als voortvluchtig wild te vervolgen
Jagend door oud bosschage, en speurend
Ver buiten wal en gracht naar zijn sporen!

Poliziano streeft naar roem. Hij beroemt zich voor de Hongaarse koning Matthias
Corvinus op zijn lessen in de klassieke talen; hij doet koning Jan van Portugal het
voorstel om een epos te schrijven over de ontdekking van West Afrika. Hij verdient
lof van Erasmus, en zelfs nog de moderne dichter Carducci noemt hem ‘il felice
dittare del buon gusto’. Maar om de roem versmaadde hij, kanunnik, geen vette
prebenden. Zijn verdienste bestaat hierin, dat hij zijn fijn versneden pen ten dienste
gesteld heeft van de volkstaal.
Sinds Piero zijn leerling was, ging Poliziano bij de Mediceërs in en
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uit als van den huize. Hij was in Lorenzo's nabijheid, toen diens broer Giuliano de'
Medici vermoord werd in de dom van Firenze. Piero intussen was geen dankbaar
leerling. De studie verdroot hem. Boven de geneugten van de humanist, verkoos het
verwende zoontje de grovere vreugden van een luilekker bestaan. Ten slotte beklaagt
Poliziano zich hierover bij de ouders.
De kritiek verdroot de vader; de moeder, Clarice Orsini, voelt zich in haar wiek
geschoten, trots op haar patricisch bloed. Aanmatiging van de geleerde, die zelf van
nederige afkomst is! De vroegere vriendschap nam een einde. Poliziano keert Firenze
de rug toe en vindt een toevlucht bij de Gonzaga's te Mantua. Maar zijn hart is in
Toskane gebleven, hij kan Firenze niet vergeten, hij houdt van Lorenzo. En als immer
is Lorenzo ook hier grootmoedig. Hij roept de geleerde terug, opnieuw als opvoeder
van Piero, maar nu ook tevens van Giovanni, zijn broer, die paus zal worden als Leo
X.
Twee jaren leeft Poliziano blij en gelukkig te Firenze; dan sterft Lorenzo il
Magnifico. Het is de grote smart van zijn leven geweest, dat hij daarna het getij van
de volksgunst voor de Medici heeft zien verlopen. De vloed van haat, die opkwam
tegen het geslacht, heeft ook hem, de trouwe vriend, overspoeld. Zijn handschriften,
boeken en perkamenten gingen verloren. Met inwilliging van Savonarola wordt hij
begraven in de witte pij van de Dominikanen. Op de wanden van S. Maria Novella
vereeuwigt Ghirlandajo zijn beeld. Zijn grafschrift luidt zo eenvoudig, dat dit wellicht
deed veronderstellen dat zijn as werd verstrooid op de wind. Zijn werk kan een dode
letter geworden zijn, zijn naam is fris gebleven als een groene meikrans. Want hij
heeft behoord tot de planeten die hun baan schreven om de zon van Lorenzo de
Prachtlievende, in het zenith van zijn luister: hij heeft gestaan in de glans van het
jong geluk der Medici; en zo heeft de Tijd ook zijn naam vastgeklonken in de hemel
van het befaamd geslacht, als lichtend sterrebeeld.

Monte Oliveto Maggiore
Wij moeten bij Asciano de berg op. Asciano ligt in de diepte, langs de heuvel gestrekt
- muren, torens - als lag het er rustend op een bed van groen, het hoofd iets hoger,
lager het voeteneind. Al is het oud - het kwam in 1215 al aan Siëna, vijftig jaren voor
Dante's geboorte - zo behoort het toch niet tot de bergstadjes van het land. Het ligt
in de lengte langs de Ombrone, en de Ombrone is een van de beduidende rivieren
van Toskane, al is dat dan per slot maar een kleine stroom. Maar het dal is liefelijk,
als vertrouwd, aanminnig, vol akkers, vol groen, en de Ombrone komt van de
wijn-rijke Chianti-heuvels. Die heuvelreeks ligt tussen Siëna en Arezzo, het Tiberdal,
en daalt dan af naar het zuiden. Voor de verbeelding is de naam alleen reeds als een
bont palet. Draag rustig de kleuren op: het is er heerlijk. Zijn voor ons de Monti del
Chianti niet als het
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ruggemerg zelf van Toskane? Druivenland. Wie dan wel is hun naam onbekend
gebleven? Chianti, de donkerrode. Toskaans ambrozijn. Wijnheil der goden, wellust
der mensen. Verheimelijkte erfenis uit Eden's hof...
Vat moed. Stok en rugzak ter hand. Omhoog nu verder. Van de hoogte af zullen
we in de verte de gebenedijde heuvels zien.
Nog is het schemerig. Asciano slaapt. Alles nog nat van dauw, de morgen fris.
Boven de witte nevel uit, die langs de kimmen hangt, blauwt de hemeldiepte langzaam
open.
Donkerrood, rood van zijn baksteen, is Asciano; het wordt licht en rozig alnaar
het daglicht groeit, de kleuren van de dingen in het ronde ontwaken. Tuinen en
boomgaarden overweligen overweldigend het heuvelige land. Groepen van olijfbomen
en cypressen, tegen de heuvels aan in het oosten, houden er als een lijfwacht stand.
Daarachter begint de dageraad te branden. Vuur ontvlamt aan de kim. De zon spant
er haar rijzende cirkel. Dwars door de bomen kun-je er heenzien. Zij bouwt er een
poort van goud in een nis van glanzen. Gouden deur in het poorthuis van de ochtend,
die groeit in een fonkeling van robijn en gloeiend metaal. Strak-donker daarvoor
geplant de wacht van de scherppuntige cypressen, - getogen zwaarden, gevelde
lansen.
Hoger stijgt de weg, hoger stijgt de zon al mede, tot haar gouden bal van de aarde
los, boven de einder uitzweeft. Een ogenblik is het als droegen de cypressen-naalden
de gouden bal op hun spits. Dan heft zij bevrijd zich hoger, boven nevel en kim, de
hemel beheersend in glans en pracht. En het stadje is ontwaakt. Klokken luiden. De
nevel, al ijler geworden, verrafelt en valt, verdampt als een droom. En de hemelkoepel
overblauwt je in heel zijn breedte en diepte, blauwer en blauwer, tot hij bloeit in
feilloos azuur.
Het is wat Dante eens deed uitroepen:
Dolce color d'oriental zaffiro
Che s'accoglieva nel sereno aspetto
Dell' aer puro...
(Purg. I, 13)
O tere kleur van oosterse saffieren
Hier uitgewaaierd over 't open wezen
Der reine lucht...

Hoe anders dan in de leem-gele Val d'Orcia, liggen hier overal verspreide boeren
hofsteden in het rond, de heuveltoppen bestrijkend en naar de dalen afgezakt, altijd
weer omgeven door slanke cypressen, de bomen die het karakter van het Toskaanse
landschap bepalen, omringd door gaarden en groene velden. Zij staan er alle, nu de
oogst voorbij is, omringd door hun hoppers, kleine en grote graanmijten, rondvormig
als zware kegels, tussen de bomen gebouwd. Zij geven weer telkens aan de pachthoeve
en de plompe grendelpoorten die er toegang geven, het voorkomen van burchten,
met toren naast toren rondom. Kleinere wagen zich tot vlak bij de weg. Dan zie je
er, tegen de gevel aan, maïskolven in goudgele reeksen te drogen

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

58
hangen, ook kransen van tomaten die, gedroogd, overwinteren, en zaadpluimen die
tegen de zaaitijd gedopt worden: franjes langs de gevels aangebracht, feestelijk blij,
als tot een lust voor de voorbijganger. En overal stapelen de kalebassen zich op, de
groene watermeloenen, de opgeblazen pompoenen. Geel en bronzig-groen liggen ze
ginds verspreid op de akker en langs de muren van het erf, in hun geweldige omvang
als groene kogels, en drogen op muur en afdak, rijpend in stil geduld. Zij drukken
wel de rijkdom van de zomer uit, als enorme symbolen van vruchtbaarheid en van
overvloed.
Maar de druiven dan! Hier niet dan blauwe druiven, druiven in koninklijke trossen,
purperig bewaasd en overtinteld met glinsterende lichtstipjes. In elke donkere
druivedruppel schijnt een vlammetje te gloeien. Men laat er de wijnstok vrij spel:
hij mag groeien, mag zich hechten, zich slingeren in de bomen daartoe bestemd en
van tak tot tak, daar zijn festoenen hangen. Shelley berichtte het zijn vrouw, de 20ste
augustus 1818: ‘the vines are here trailed on low trellises of reeds, interwoven into
crosses to support them’. De feestelijke festoenen glijden in zingend ritme langs de
wandelaar voorbij, met de zware dracht van het koninklijk ooft in het al gelend
wingerd-groen verscholen, zwierend van boom tot boom, - reeksen van gezang, in
bloeiende verzen uitgeschreven, elke tros een kleurige vokaal in deze muziek voor
het oog.
En denk u tegen deze haast mythologische achtergrond der glorieuze
Chianti-druiven, de glanzend-blanke os van de wijnboer als wandelend monument.
Zo heeft Carducci hem genoemd in zijn schilderschoon sonnet*); zo bewegen er zich
de solemnele trekdieren, getweeën voor de ploeg, gevieren ook voor de zware
houtwagen. Traag en bewust gaan zij voort, glanzend en wit als melk, de stoere nek,
de zijïge flanken gespannen. Krachtig en vast klampen zij de hoeven in de bodem.
De vlossige staart geselt de flank, de brede kop schudt heen en weer in zware
loomheid. Maar op die kop het steeds verbijsterend paar der wijd uitzwierende horens.
Vorstelijk zijn ze in hun knechtschap, edel in hun dienstbaarheid. En zo zij moeizaam
voortschrijden, zij schrijden gewillig, onderworpen, gehoorzaam...
Omkrans die horens, gevormd als de lier van een griekse god, omkrans ze met
aquamarijn gebladerte en purperen trossen, hang wingerdfestoen om die stoere nekken
en flanken, marmerblank en als levend marmer, en laat een epheeb in het glanzend
bruin van zijn naaktheid, de slapen omkranst, die sneeuwwitte spannen zingend
mennen: Toskane, onder zijn hemel zo blauw, van de zon zo gouden, zal een ander
Tempe zijn. -

*)

T'amo, o pio bove; e mite un sentimento
Di vigore e di pace al cor m'infondi,
o che solenne come un monumento
tu guardi i campi liberi e fecondi,
o che al giogo inchinandoti contento
l'agil opra de l'uom grave secondi:
ci t'esorta e ti pungi, e tu co 'l lento
giro de' pazienti occhi rispondi.
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Maar de hoogte is bereikt. De vlakte ligt rondom ons open naar alle zijden, binnen
de ring van de rijzende einders. De koelte zoeft langs je slapen. In lage struiken
fluiten vogels gerust en blij. Van een akker vliegen klapwiekende duiven op.
Waarneembaar aan de horizont ligt Siëna met de leliestengel van zijn toren, die er
als een heilig baken staat. De berglijn in het oosten betekent Chiantigiano. Daar
liggen de zalige Chianti-stadjes in een lange opeenvolging, klinkende namen die als
klokjes klepelen. Drink met volle teugen de lucht. Zelfs deze is hier zoetgeurig. Zij
is als gebalsemd. Zwelg het volle genot nu in, van het wijn-blijde land. Wie kan hier
moeheid voorgeven, wie zou zich voor dit gezicht niet bevleugeld voelen? Ik wil
gaan en blijven gaan, en heel deze heerlijke Toskaanse wereld omvademen, die
lachend noodt tot de godendrank...
Maar nog een wijle, en ik steek de stok in de grond, laat mij neer op de zode, strek
de benen uit en strengel de armen onder mijn hoofd. En straks komt de bonte
uitstalling voor de dag van al wat de rugzak bevat aan brood en ooft, aan een vracht
van druiven, en ik streel mijn ‘fiasco’ over de plezierige, met stroo omvlochten buik.
We moeten nu nog een stuk verder, en plotseling ziet er de wereld weer anders uit.
Geen landbouw meer, geen groene plantingen of asgrijze olijven. Dan plotseling een
begroeide afgrond vlak langs de weg, het dal van een stroom. Hier ligt overal weer
de bodem gescheurd, uit elkander gespleten. Een verwoeste landstreek waardoorheen
de weg nu behoedzaam kronkelend daalt. Hij daalt naar een dal toe, een groene,
grijs-blauwe schoot. En uit deze schoot stijgt - alleen nog maar aan de spitse toppen
te raden - een bos van cypressen omhoog, als een leger dat aanrukt met gevelde speer.
Een woud van cypressen, piek aan piek. Baksteenrood daar achter, er boven uit,
een toren, een ring van kantelen: het klooster. Hoger steeds rijzen de naaldfijne
boomtoppen, de zeldzaam slanke, statige bomen: elk een opgerichte standaard,
waarvan de groene banier gerold schijnt rondom de geweldige schacht. Hoger en
nader: een koor dat lofzingend van de daldiepte uit, tegen de ravijnflank opklimt.
‘De profundis clamavi’. Het nadert, nadert, groeit steeds in de breedte. Dan is het er
ten voete uit en omvademt me geheel.
Schaduw en koelte plotseling. Het geeft een heilig gevoel. Zuil aan zuil, in donkere
volte, duizendvoudig herhaald. Een woud. Een schouwspel zo ongewoon dat het
werkt als betovering. Er gaat een wijding van uit, die zwijgen doet en dwingt tot stil
ondergaan, bij de geheimzinnige stilte die heerst in de windloze dag.
Al die prachtige, zeldzaam-slanke, statige bomen. De weg dringt tussen die
processie-trekkende cypressen door tot het klooster, tot de poort van rode baksteen
die toegang geeft. Rondom de bomen, fantastisch onbewogen, een woud van groene
vlammen. Zij boren hun door de zon vergulde spitsen in het blauw van de lucht. Zij
staan er als in stille extase. Het is iets als uit een legende, verteld in niet dan vorm
en kleur.
Vlam-stil gerezen, staat het cypressenwoud er als zelf verbaasd, in aandacht
verstrakt. Het luistert naar wat het zwijgen vertelt. Het
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reikhalzen van al die bomen, plechtig, als stonden ze op hun tenen om ter sluiks over
elkanders schouders heen te kijken, heft je zelf in een spanning, waar je nu staat voor
het zware massief van het klooster, donker rood opgestaan uit die groene schemer.
Haal het koord over van de poortbel. Het geeft in de stilte een pijnlijk scheurend
geluid.
Een bundel zonlicht breekt in het voorhuis binnen, waar een ijzeren hek de
kloostervrede scheidt van de buitenwereld. In die stralenval verschijnt de
broeder-portier in zijn roomkleurige pij, dan de witomplooide figuur van de
gastenpater: witte Benediktijnen, Olivetanen genoemd.
Het klooster staat open ter bezichtiging. Het is staatsmonument. Er zijn zes en
dertig grote fresco's, van Signorelli en van Sodoma, aangebracht langs de vier muren
van het ‘chiostro grande’, behalve wat er verder nog aan merkwaardigheden schuilt
in refter, kapittelzaal en bibliotheek. Zo staat het in de ‘Guida’. Of het verhaal u
bekend is van de stichting van de abdij, in 1313, acht jaren voor Dante's afsterven?...
Glimlachend gaat de gasten-pater het u vertellen.
Giovanni Tolomei, docent in de rechten, was hier, op eigen terrein, vroeger ter
jacht gekomen; hij komt er terug met twee van zijn makkers, Ambrosio Piccolomini
en Patrizio Patrizi, en deze stichten dan het stralende leven der wereld moe, de abdij,
om er het verder bestaan door te brengen in betrachting van de eeuwige dingen. ‘Ga
nu de schilderingen zien’, zegt de pater, uiterst welwillend, ‘er zullen voor u wel een
koppel uren mee gemoeid zijn, en dan is het zeker nog te spoedig etenstijd voor u’.
Etenstijd. Het woord doet de vreemdeling vragen, met een overmoed die niet meer
bij zijn jaren past: ‘Pater, indien u de resten van uw kloosterlijke maaltijd bestemt
voor armen, die bedelen bij de poort, mag ik in die rij dan de laatste plaats innemen
en vragen om een part van dat overschot?’
‘Ik ga vader abt verwittigen’, zegt hij lachend en laat mij alleen.
De fresco's van Monte Oliveto Maggiore hebben het leven van S. Benedictus tot
onderwerp. Signorelli was er mee begonnen, maar liet het werk in de steek. Dertig
jaren nadien kwam Sodoma, - Giovanni Antonio Bazzi - er voor de nog haast ledige
wanden te staan, en Sodoma was acht en twintig jaar. Voor drie jaren maakte hij een
overeenkomst met de monniken. En daar zit hij nu gebonden binnen de kloostermuur.
Zo wat dertig maal heeft hij hier opnieuw over Benedictus moeten handelen, zeker
met ongeduldig penseel; die kinderachtige, soms belachelijke hagiografie, hoe
Benedictus een gebroken schotel weer heel maakt, een giftbeker uit elkaar doet
spatten, een snoeimes, in het water gevallen, weer aan de oppervlakte laat komen,
meel ontvangt om zijn jongeren te spijzigen, hoe hij inwilligt zich aan het hoofd van
de broeders te plaatsen... Thema's voor hem, dit paters-gedoe, drommen van monniken
in streng habijt? Hijzelf is jong, dartel en vrolijk, uitgelaten zelfs, vol grappen en
grollen. Te Siëna gekomen had hij er, die een noorderling was, een wereld gevonden
van feest en vermaak, waar hij in opging. Maar
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hij moest nu eenmaal schilderen voor de boterham, zijn kost verdienen: zeven dukaten
van zeven pond per fresco. Drie jaren lang van de kloosterruif eten, hij en zijn paard,
dat staat in de kloosterstal.
Hij heeft er zich wel vaak op de lippen gebeten, wanneer het niet vlotten wilde
met de mirakels en monniken, de gebarsten bekers en het gebroken vaatwerk. Hier
eens een schouder te smal, daar een knie mistekend: wie zal het hem euvel duiden?
Maar dan komen er ook weer gunstiger bladzijden en blijër beelden: vrouwen die de
monniken dansend bekoren, Benedictus waar hij voor landvolk preekt. Dan vat
Giovanni weer moed, tekent hij prachtige koppen, grijsaards en jonge knapen, dan
een behaaglijke fikse boer, dan een herder vol gratie als een griekse god.
Soms roept hij monniken naderbij, doet ze schudden van het lachen, roept
melkknecht en staljongen. Hij heeft modellen nodig. De vrouwen verzint hij en dat
gaat hem goed af. En om zijn modellen vast te houden en ook zichzelf te vermaken,
vertelt hij guitige dingen, vertelt hij van thuis, van zijn vader die schoenmaker was
te Verzelli, tussen Turijn en Novara, en van Siëna, de stad waaraan hij zijn hart heeft
gehangen. Om Siëna wil hij Toskaner zijn. Die volksslag is naar zijn geaardheid.
Maar de patertjes weten wat Dante gezegd heeft: ‘was er ooit volk zo ijdel als dat
van Siëna; daar halen zelfs de Fransen niet bij’.
or fu giammai
Genti si vana come la senese?
Certo non la francesca si d' assai.
Inferno XXIX, 121.

‘Siëna, de stad der zalige dronkenschappen...’
‘Mattaccio’, zeggen de monniken: ‘grote dwaas’.
Maar Giovanni lacht en gekscheert en uilespiegelt verder: ‘een stad waar alles van
de liefde bezeten is, hartstochtelijk in haar vreugd, bij spel en uitspatting, en ook in
boete en berouw: een stad om er het kortstondig bestaan te slijten: een gouden roes.’
‘Mattaccio, mattaccio!’
Ze wenden zich af, waar hij, het palet in de vuist, gebogen hangt over de
schilders-stellage. En dan schildert hij maar weer iets wat hem vreugde geeft:
landschappen in de achtergrond van zijn taferelen, Norcia en Subiaco, al heeft hij
die oorden nooit gezien; monumenten, paleizen van Rome, fantasie. En dieren, altijd
weer dieren, waarvan hij dan toch zo heel veel houdt: paarden en muilezels, maar
ook klein gedierte, een hond, een kat, een das, konijntjes en vogels, aldoor weer
vogels, en zijn eigen geliefde kraai die spreekt. Zijn lust is het dieren tam te maken,
ten pleziere van de monniken zelf. Dat verfrist een afgematte geest.
En hij brengt mensen in zijn taferelen, arbeidend, naar het leven afgekeken.
Stilletjes ergens, in een klein hoekje, een groep naakt badende knapen. Maakt vader
abt er aanmerkingen op, dan verwijst hij hem naar Michelangelo, het Vatikaan.
‘Mattaccio, hansworst!’
Maar nu gaat hij zichzelf ook uitschilderen. Signorelli vereeuwigde er zich als
koning van Frankrijk, Giovanni Antonio in de kleding van
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een ridder die hier in de Orde trad. En daar staat hij nu, in een groep van kijkers, met
baret en mantel en lang golvend haar, lichtelijk spottend, een fijne glimlach om de
volle lippen, met vogels in het rond, waaronder zijn geliefkoosde raaf.
‘Mattaccio, halve gare die je bent...’
Door de kloostergang waar zonlicht de kleurige taferelen verlevendigt - diep blauw
de hemel boven de baksteenmuren van de pandtuin - schuiven de witte monniken
aan, die zich in zwijgende rijen naar de refter begeven, alles als voor vierhonderd en
zoveel jaren toen Giovanni Antonio, augustus 1505, naar Monte Oliveto kwam. De
gastenpater treedt uit de rij, wenkt me, geleidt me naar een spreekkamertje, wit de
gekalkte wanden waarop schilderijen prijken, donkere houtbekleding rondom. Hij
zegt niets. Ik kijk hem aan. Hij kijkt mij aan en glimlacht: ‘zo heeft vader abt het
gewild’. En hij is weg.
Dan komt een broeder met een dienblad: dampende soep, schijven gekookte ham,
groenten, broodjes, water in een kruik, een fiasco rode wijn en een servet. ‘Buon
appetito’. En de gast wordt alleen gelaten, zijn gedachten nog met de fresco's bezig.
Stilte, zelfs buiten voor het open raam.
Warm dampt de groentesoep uit het diepe bord: een kringelend wolkje dat wervelt.
Een adem van leven. En daar wendt zich uit die stijgende damp een gelaat mij toe:
een mens die mij aanziet. Lang golft kastanjebruin haar. Ik ken die blik, dat beeld:
ik herken het. Pas nog heb ik het gezien in een van de fresco's. Het is Sodoma zelf,
in zijn gele mantel met de paarse plooien, die daar tegenover me zit op de bank.
Dromerig ziet hij me aan, vanachter de warme damp van mijn maaltijd.
‘Messer Bazzi’, stamel ik, ‘Messer Giovan' Antonio...’
‘Sodoma ben ik genoemd: brengt de naam u in verlegenheid?’
Met een ironisch lachje heeft hij het gezegd. Zijn trekken nemen ernstiger plooi
aan: ‘Vasari gelezen?’ Half medelijdend klinkt de vraag.
Ik las zijn ‘Vite’.*)
‘Wie kon een mens, kunstbroeder nog wel, behandelen zoals hij me behandeld
heeft? Mishandeld ware beter gezegd’, klaagt het fantoom. Er zijn namen die doden,
inderdaad.
‘Wat had ik hem misdaan, wat wilde hij op mij wreken? Spitst hij de tegenstelling
Siëna-Arezzo toe tot deze onbillijkheid: een veroordeling zonder beroep,
bewoordingen die hem zelf smaden? Hij kon mijn werk niet wegtrappen: hij heeft
het op mijn leven verhaald. Wij waren nooit vijanden. Was Toskaanse eigenliefde
gekwetst door de noorderling, te Siëna de enige om er de Renaissance te
vertegenwoordigen?’

*) Vasari in zijn ‘Vite’ over Sodoma:
‘Nel depingere come nell'altre sue azioni disonesto... non istudio mai... Ebbe sempre l'anomo
alle baie, lavoro a caprici... bestiaccie... vita stretta e bestiale...’
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Waar nijd is, is haat: zij zijn tweelingen. Calumnia, als voorgesteld door Botticelli,
gaat hand aan hand met Invidia.
‘Wellicht heb ik hem ooit een kladschilder genoemd: hij was niet ingewijd in het
geheim der penselen, zat Michelangelo op de hielen, draafde achter Rafaël aan:
misgunde hij mij dat ik niemand achterna liep, mijn eigen kunst heb geschapen,
zonder meester of model, zonder school of scholier, alleen maar beïndrukt door
Umbrië?’
Nijd, eenmaal gewekt, vindt overal voedsel.
‘Wat had hij dan wel op mij te wreken, door mij te doodverven met de naam die
hij me geeft? Ikzelf heb geen afgunst gekend. Die was tussen Rafaël en mij niet
denkbaar, zelfs niet toen paus Julius mij het palet ontrukte om het de blonde Urbinaat
te geven. Ik heb iedereen het zijne gegund, heb dieren liefgehad als mijn vrienden,
mensen als broeders. Was het een doorn in zijn oog dat ik geleefd heb als een gelukkig
mens?’
Rijkdom en roem zijn brandfakkels in het dorre hout van de neetoor. ‘Ik hield er
een mooi huis op na, mijn paarden behaalden te Siëna prijzen in alle wedstrijden. Ik
had beschermers en begunstigers, Agostino Chigi bracht me tot Leo X. Ik was wel
trots op het ridderkruis mij door hem vereerd, ik was ijdel, hield van praal en pronk:
maar is dit niet schildersaard? In mijn schilderen zelf heeft hij me gekrenkt. Door
het feit dat ik een vreemdeling was, niet door mijn werk, zou ik mij vrienden gemaakt
hebben? In alles heeft hij me verguisd. Mijn huis was hem een ark van Noë. Het
geluk loopt de gekken achterna, heeft hij van mij beweerd. Bestiaal en beest heeft
hij me genoemd. Daar ik lust en leut liefhad? Wij kenden in Siëna's paradijs geen
verboden vrucht. Siëna was een gestadige kermis van zotheid en zatheid. Ik ben er
geen groter zondaar geweest dan de besten van mijn slag en soort om mij heen.
Siëna...’
‘Peuple de grands enfants’ heeft maarschalk Monluc van de Siënezen gezegd, ‘estranges cerveaulx’ zeide kardinaal De Bellay.
‘Had ik mijn bijnaam toch maar verfoeid. Maar ik heb er van gehouden om de
rijpe kleur van zijn klank. Begrijp, als je Bazzi heet. Is dat niet bleek en lelijk? Ik
heb die bijnaam voor mij uitgedragen als een vlag, een laaiende fakkel, dwaas die
ik was.’
Overmoed van onbesuisde levensgenieters.
‘Wij berekenden niet’.
En het is eigen aan de jeugd om de degen te kruisen met vooroordelen, die zij als
dwaasheden veroordeelt.
‘Ik had vrienden. Wie kon mij schaden daar ik talent bezat? Zich met brandnetels
geselen als er rozen zijn om kransen te vlechten?
Voorzeker was Siëna er niet, om de epicurist te bekeren tot mysticus! ‘Ik ben de
heiden gebleven die ik was, ook in de sfeer van Catherina en Bernardino. Ik heb
alleen maar mensen geschilderd, of ik hun al namen van heiligen gaf, schone gestalten
in hun stralende menselijkheid, maagden of grijsaards, mensen in de pracht van hun
bloeiende leden, in hun liefde of leed, in vreugde en pijnen, mensen doorsidderd van
hartstocht of extase’.
Zanger van liefde en smart.
‘Of ik ze Catherina noemde of Lucrezia, Christus of Sebastiaan. Ik
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heb mensen geplukt in de tuin van leven en wereld als kostbare bloemen. Alles wat
ademde heb ik dan wild en hartstochtelijk aan mijn hart gedrukt, om er in allen het
eigen aanzijn te omhelzen. Niets dan het leven dat bloeit en verwelkt. Voor de donkere
Orcus was mij geen zintuig gegeven, over ongeweten dingen heb ik niet willen
peinzen; ik heb alleen maar kunnen juichen om het zonnig bestaan.’
Een Griek in Toskane!
‘Dionysos. Ik ben zijn heraut geweest’.
Zanger der Schoonheid.
‘Nooit heb ik de Schoonheid beledigd. Beoordeel mij naar mijn werk. Was mijn
penseel ooit brutaal? Bleef mijn palet niet edel en rein? Was mijn omhelzing als
kunstenaar niet altijd kuis en teder? Dit is de waarheid die stand houdt, wanneer alle
modder bezonken zal zijn’.
Zo Giovan' Antonio, terwijl hij triomfantelijk het hoofd in de nek wierp. - Maar
op dat ogenblik werd de deur van het opkamertje weer geopend en trad de wit-gepijde
broeder binnen met een nagerecht. Vóór mij, waar het fantoom had gezeten, was er
niets anders meer dan de damp van de warme spijs.

Colle Val d'Elsa
Wat een beweging, een drukte hedenochtend op het station van Poggibonsi. En dat
niet eens om Siëna of Florence, waarvan de treinen elkander hier op dit ogenblik
kruisen. Welneen, het is alles om het zijlijntje, dat naar Colle di Val d'Elsa brengt.
Want vandaag, vrijdag, is er markt te Colle.
Ach, hoe heerlijk ouderwets, naïef, dit miniatuur-spoorbaantje met zijn
lengte-record van acht kilometer. Het treintje, het sukkelgangetje, die beide elkander
waard zijn. En dan dit reusachtig telaat van het vertrek, om het simpele versjouwen
van wat manden en pakken. Maar niets wat kan afdoen aan de opgewektheid, de
voldaanheid, de gulle vrolijkheid van het marktgangersvolk: boeren en boerinnen
met oud-Etruskische koppen, zwaarwichtig, vierkant, traag maar blijkbaar intelligent,
- kooplieden van de streek in zelfverzekerde gerustheid, fijntjes ervan overtuigd dat
ze vandaag hun slag wel zullen slaan, - venters en handelaars, waarbij de Joden niet
ontbreken, die hier thuis zijn en het klappen van de zweep wel kennen, steeds uit op
een kwinkslag en een kwartiertje gezelligheid (wat weten de gelukkigen dan wel van
tijd?) - en bont jong vrouwvolk dat naar dit markten tijgt als naar een feest. We
slingeren, eenmaal in het treintje gezeten en vertrokken, met bochten door een
genoeglijk valleitje heen, graven ons daarna in een vernauwing in, tussen steile,
begroeide hellingen, waarna zich een dal voor ons opent met, aan de voet van een
vereenzaamde heuvel, een stadje
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7. San Quirico d'Orcia: Collegiata (1450)
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daarboven uit en een ander daaronder langs: Colle Alto, Colle Basso. In Colle Basso
stappen we uit. Wat een statig plein, mee dat je uit het station komt, en waar de
marktdag zijn kramen geplant heeft. Langs beide zijden geven arkaden schaduw.
Achterlangs dan wat groene perken met rode salvia's in bloei. Daarboven uit, in
waardig zelfbewustzijn, met muur en poort en torens, historisch, plechtstatig, deftig,
Colle Alto. Het ziet wel een beetje hooghartig neer op de nieuwe nederzetting hier
beneden, op dit breedsprakig plein dat van een kleurige mensenvolte groezelt. Wat
al geschetter en gejoel van al die marktmensen, van krijsende biggen, van hinnikende
veulens en balkende ezels. Enerzijds het danig onder-elkaar van boeren rondom
karretjes, wagens en bussen, gehoornde ossen en klein vee, naar de andere kant
moeswijf en fruithandelaar met de kleurigheid van hun uitstallingen; daarachter de
nog veel bontere uitstallings-tafels, op onderstellen en schragen, van schreeuwende
venters met hun kramerijen, schoenen, werktuigen en gereedschappen, snuisterijen
en snoepgoed, en het fladderend gewapper van lappen, kleren en kielen. Met
verbluffende uithalen van schor geschreeuwde stem, met kreten van bewondering
staan ze als in verrukking voor de eigen koopwaar, lachend en lokkend uitziend naar
keurders en kopers.
Een markt is een feest, markten is pret-maken. Je ziet er mensen en dingen, ervaart
er nieuwtjes en verrassingen. Het gewoel, het lawaai heft me als een vloed. Je drijft
met de wiegende deining mee in de zee van de bont rumoerende vrolijkheid, zelf
vrolijk en opgewekt om al die blijde en bedrijvige mensen in het rond, en aldoor
warmer gestemd, - ook lijfelijk warmer alnaar de septemberzon hoger stijgt boven
het tierig tafereel. Ik kijk bewonderend naar ossen, die heden blank zijn als met
hollandse zeep geschuurd, knijp enkele biggen in hun hammen alsof ik er verstand
van had, vraag naar prijs van dingen die ik geenszins wens te kopen, - zo maar om
mee te doen met het feestvertier, en voel per slot zelf ook kooplust in me krieuwen.
Wat blikskater, waartoe sjor ik anders de zak op mijn toeristenrug? Zodat ik een kilo
verse, zoet-slijmerige vijgen koop, in een beduimeld stuk krantenpapier gewikkeld,
met een extra-vijgeblad er bij. Je snijdt zo'n vijg met je zakmes een kruis over de
kop, houdt ze vast bij het ander uiteinde en trekt dan de lapjes huid van de sappige
vrucht over je vingers heen. Ze is bloed-rood van binnen, je grist ernaar met de gretige
tanden. Een festijn is het ze te eten samen met schijven zoute ham.
Nu naar een kroegje omzien waar Chianti getapt wordt. Een jonge boer zit er en
eet ‘trippa’, pens. Hij ziet aan mijn gezicht dat ik ervan gruw en lacht om de ‘inglese’.
Een ander eet er visjes als kindervingertjes, gekleurd - is het bloed? - met tomatensaus,
‘pomodoro’-sap dat hier onveranderlijk kleur geeft aan het daags bestaan. ‘Volete
favorire!’, zegt hij, ‘wil-je ervan mee smullen?’ Het is de gewone formule van wie
eet waar anderen bijzitten.
‘Voor mij, kastelein, een portie “castagnaccio”, kastanjekoek’.
‘La castagna di fuori è bella e di dentro ha la magagna’ zegt de man die visjes eet:
‘vanbuiten is de kastanje mooi, als ze van binnen ook niet deugt’. Hetzelfde gaat op
als je het toepast op de vrouwen’.
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‘Niet zo somber, vriend’, voeg ik hem toe, ‘bij een kermis als deze. Wanneer jullie
kastanjekoek toebereid is zoals het behoort, met druiven daarin gebakken, - toskaans,
- dàn is-ie maar wàt lekker!’ In deze castagnaccio vindt mijn marktplezier vandaag
zijn orgelpunt.
Maar de waard heeft me opmerkzaam gemaakt: ‘dit Colle Basso is niet zo maar
een marktvlek zonder meer; als het huis van Arnolfo di Cambio bij die van daarboven
staat, hier, bij het Elsa-stroompje staat nog altijd een pijler van de brug die hij er
gebouwd heeft’. Ik moet daarheen gaan kijken. ‘En dan kom je daar nog aan twee
oude kerken voorbij, bij wie je - op één daarvan - op een marmeren plaat kunt lezen
dat daar Fra Bartolomeo geboren werd (1421), ‘chiosatore (inleider) del poema di
Dante’.
Ik ga begrijpen dat ik Colle ‘au sérieux’ moet nemen. Wil bedenken dat Dante de
naam van Colle heeft ingelegd in het glanzend goud van zijn gedicht, - de slag bij
Colle die (1269) Arnolfo beleefd heeft en waarin het volk van Colle de Siënezen
versloeg: ‘Dante heeft het herdacht in Purgatorio XIII’. Versta de blik waarmee de
man het je herinnert. De stad bezit adelbrieven van oude dagtekening. En in het diep
en eerbiedig besef hiervan, stijg ik omhoog naar Colle Alto.
Er is de Volterra-poort, de voorstad Borgo S. Catherina. Dan is er een spleet in de
bodem, een diepe scheur, waar een brug overheen springt naar Castelvecchio, de
voormalige sterkte. Hier was zij geharnast met bruggehoofd en torens. Hier zweefde
de ophaalbrug over de afgrond en trok de ringmuur de brauwen dreigend omhoog.
Nu staat er het prachtig Palazzo Campana dwars over de straat. Het rijst er als een
triomfboog voor het oudste stadsdeel. Onder de wijd gespannen boog van zijn open
portaal gunt het de straat doorgang, met torens en paleisgevels in het perspectief dat
uitloopt op de blauwe hemel. Hier heeft de Florentijnse schilder Lorenzo Lippi
gewoond, en op het einde van de straat Arnolfo di Cambio.
Het is er alles gedrongen, zwaar, wel ietwat beklemmend, een beetje somber zelfs,
de straat vol schaduw en leeg. Maar plotseling een petieterig pleintje, waar de
zonneschijn vrolijk binnenvalt. Het strijkt langs de zijgevel van het
schilderijen-museum van Colle. Een trapje op. Maar de deur is op slot. Op de wand
van het huis daartegenover, achter glas, een groot fresco: een Madonna met blauwe
mantel. Het kan niet missen: Colle, zelfbewust, heeft er verzen van Dante aangebracht,
Paradiso XXXIII, 1-21.
Er is een jong paartje komen aanslenteren. Ze hebben me gadegeslagen en mijn
vergeefse pogingen. ‘Het zal wel gesloten zijn’, zegt de jonge man.
‘Inderdaad, het is dicht’.
‘Wil u de verzameling zien?’ vraagt hij vriendelijk.
‘Ik stel me graag tevreden met de blauwe mantel der Madonna’.
‘Dat blauw is mooi’, meent het meisje.
‘Wat ze daarbinnen hebben saamgebracht is overigens niet zo heel veel waard’.
‘Waarom zeg je dat nu weer’, zegt het meisje en kijkt niet erg pret-
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tig. En zij, dan tot mij gekeerd, ‘hij is niet van Colle vandaan’.
‘Neen’, zegt hij, ‘ik ben van Siëna. Mag ik vragen waar u vandaan komt?’
Nu laat hij de arm van het meisje los. Het is alsof hem plotseling een gedachte
door het hoofd is geschoten. ‘Voor iemand die uit het land van Rembrandt komt,
moet dit museum dan toch wel zijn poorten openen. O, zegt hij, ‘u zult er niet van
omvallen. Maar u moet het bezichtigen, u moet er uw handtekening zetten in het
gulden boek’. Hij heeft het haast uitgejuicht, slaat met de armen een gat in de lucht.
‘Laat mij begaan’, grijnslacht hij, ‘dat zullen we hebben. - Mijn verloofde’, stelt hij
voor. ‘We zijn geen van beiden uit Colle. Wel woont Annetta hier. Ikzelf ben van
Siëna en kom op bezoek. Het is niet altijd prettig in zo'n benepen stadje’.
‘Het steekt zijn pluimen anders wel aardig in de wind’.
‘Ik ga naar het gemeentehuis om de sleutel’.
‘Maar als het dan toch niet de moeite loont!’
‘U zult zien wat een pracht van een grap dat wordt: laat mij laveren’.
‘Ascanio, wat verzin je?’ aarzelt de signorina. ‘Dacht je soms dat ze jou die sleutel
gaven?’
‘Lieve kind, jij verstaat ook nooit iets. - Komt u mee, signore’, wendt Ascanio
zich tot mij. ‘Wij gaan er samen heen. U is een professore uit Amsterdam gekomen
om de schilderijen van Colle te bezichtigen. Ze zijn er zo trots op dat ze u de voeten
zullen kussen als een paus. Geen stad in Toskane die het afkan zonder schilderijen.
En ze slepen er ook liefst Dante nog bij. Dante heeft Colle in de Commedia genoemd,
zonder er verder iets van te zeggen. Dat hindert niets: heel de ris verzen over de slag
van 1269 moet op een marmeren plaat. Het is hun zwak: grote mannen en daden,
alsmaar gedenkstenen: Lorenzo Lippi, Antonio Pagliari (heeft u er ooit van gehoord?)
Arnolfo, Giuseppe Giusti, Garribaldi, Leopold van Oostenrijk, - allemaal namen in
marmer. En die van daar beneden doen dapper mee. Fra Bartolomeo: geen haan die
er naar kraait. Allemaal grootheid, allemaal roem’.
‘Ascanio, Ascanio’, tracht het meisje, in verlegenheid gebracht, kalmerend
tussenbeide te komen. Maar het baat geen zier en werkt veeleer als olie op het vuur.
‘Grootheid’, raast de jongeman verder, ‘grootheidswaanzin! Wat anders te zeggen
van de fameuze “cappella del chiodo” hier in de dom: de kapel van de heilige spijker,
signore mio. Of weet u dat nog niet? Hiermede overtroeft Colle di Val d'Elsa dan
toch de hele afgodistische rim-ram van onze gezamelijke Toskaanse reliekenschat,
waarom de steden van het land elkaar benijden en haten tot het bloed. De eene bezit
de ring van de Madonna, de andere haren van de Madonna, een derde melk van de
Moedermaagd. Maar Colle, signore, steekt allen de loef af met het bezit van de vierde
kruisnagel, waar er, volgens legende en overlevering, niet méér dan drie geweest
zijn. Hoe dat kan? Wel, heel verklaarbaar. één van de drie nagels van Golgotha werd
bij de kruisiging door de beulen onhandig genoeg krom geslagen, zodat die niet meer
dienen kon en weggeworpen werd. Die moest dus door een ander vervangen worden.
En zo komen we tot het getal vier. De krom-geslagen nagel,
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als verder onbruikbaar en weggeworpen, hebben we nu hier te Colle, in de domkapel...
Geweldig, niet waar?’
‘Signore’, meen ik te moeten opperen, ‘er is een liefde voor de klokketoren...’
‘Hun hoofd is op hol geslagen sinds perkamenten bewezen hebben dat Arnolfo
hier geboren is, en Vasari zich heeft vergist. Waarom kunnen ze onder dit fresco
geen Salve Regina zetten, en moet de Commedia er bij gesleept? Dan kunnen ze het
hele Paradiso wel op hun muren uitschrijven. Kroop Dante soms in dit nest uit het
ei?’
‘Ascanio’, glimlacht het meisje, ‘sla toch niet zo door’.
Vergeefs tracht ik de woordenvloed te stuiten met de verzekering dat ik niets te
maken heb met Amsterdam!
‘Dan uit Weenen, of uit Berlijn, alnaar u wil, of een Maharatja van de Ganges.
Maar het moet groot zijn, en deftig. Laat mij begaan. Mag ik u een medaille op uw
jas spelden, premie van een hondententoonstelling of iets dergelijks, iets dat indruk
maakt?’
Moet ik me boos maken? Voor wie houdt me die dolleman?
‘Professore, nee, u is een generaal in civiel. We moeten voor de dag komen met
een excellentie’.
Mijn fatsoensgevoel in opstand. ‘U vergeet mijn rugzak’, bijt ik hem haast vinnig
toe.
‘Hindert niet. Dat is exotisch’.
‘Signore’, tracht ik ernergisch in het midden te brengen.
‘Ascanio’, fluistert het meisje, schouderophalend met een zucht.
‘Laat ons de feestelijke maaltijd niet missen’, weert hij af. ‘Gaat u mee. Ik stel u
voor op het gemeentehuis. Ze zullen er van hun stuk raken, als ik al uw titels opsom.
Laat mij maar het woord doen, Excellentie. U heeft alleen maar knikkend te beamen.
Ik zal dat varken wel wassen, - scusi, ik zal ze aan het verstand brengen wie u is, die
uit het land van Rembrandt naar Colle is gekomen om er hun beroemde schilderijen
te bezichtigen en hun stad met zijn bezoek te vereren. En we brengen ihet tot een
feestelijk onthaal; met een maaltijd die er zijn mag, bij de ambtenaar van schone
kunsten en wetenschappen. Komt u mee. Annetta, steek geen spaak in het wiel’.
Ik ga hem zeggen dat ik met rust gelaten wil worden, als de signorina zich tot mij
keert met een bekoorlijk lachje: ‘Ascanio, weet u, is een lieve dwaas, maar hij weet
niet van maathouden’.
‘Nee, die is mooi’, valt Ascanio uit en wordt rood als een kalkoense haan. En tegen
mij: ‘Daar heeft me die signorina nu al de hele middag lopen beweren dat ik versuft
ben als een oude non, - ik ben sinds jaren in betrekking (vraag niet welke) te Assisi,
- en dat de fut eruit is: dat ik een temende Umbriër ben geworden in die sfeer van
wierook en kaarsenwalm: daar komt nu plotseling de geest over me, de geest van
het oude Siëna, en nu komt ze me vertellen, u hoort het, op het ogenblik dat ik een
klucht voorzie van homerische afmetingen... Ik zweer u, professore, een kostelijk
“pranzo” ter uwer ere. En nu zal het weer niet goed zijn!’
‘Kom, zwetser’, zegt ze lachend. ‘Je hebt het de signore maar lastig gemaakt.
Kom’.
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‘Dus geen sleutel?’ probeert hij nog ernstig.
‘Kom’, zegt ze dwingend, met een knikje naar mij toe.
‘Maar we laten de gast dan toch hier zo maar niet in de steek!’
Ik voel me opgelucht. Ik moet lachen. ‘Mag ik nu, op mijn beurt, een voorstel
doen? Komt u samen eten met mij in Albergo Venezia’.
Ascanio neemt aan, wellicht als schadeloosstelling voor de zoete mogelijkheden
die zijn fantasie had zien aanschemeren. We aten samen. Het werd een genoeglijk,
ietwat luidruchtig samenzijn. Geen van beiden versmaadt de Chianti. Ook de rest
was genoegen. Toen: ‘kaas, of druiven, of taart?’
Ik hield aan, de hand gelegd op de hand van Ascanio, en declameerde:
Perocche 'l cibo rigido ch'hai preso
Richiede ancora aiuto a tua dispensa (Par. V, 38)
Het zware voedsel toch, door u genuttigd,
Vraagt nog een toespijs, die 't u laat gedijen

Hij barstte uitbundig in lachen uit: ‘Had Colle het zonder Dante afgekund? En hij
tegen mij, als had hij te doen met een landsman:
O Tosco, parlando si onestamente... (Inf. X, 22)
Toskaner, die zo hoofs te praten weet

Ascanio bleef welbespraakt, de hele verdere avond. Het was dol gezellig. De rekening
voorzag geen hoofdelijke omslag en de ‘inglese’ betaalde.

Certaldo
Certaldo. Geen peppels meer langs groene waterboorden, geen heuveldrommen naast
elkaar als weidend vee. De Chiantibergen zijn hier niet langer zichtbaar. Er is een
kalme gelatenheid over dit stil gerimpeld land, akkers en even zwellende
olijvenvelden. Doch midden in deze breed uitgeveegde inzinking een kegel met een
stadje in top. Dat is als een helm bekuifd met brandende vederbos, - het stadje rood
op de bronzen hoogte. Daar rondomheen is een marktvlek ontstaan. Kleine, lage
huizen, waar de spoorlijn aan voorbij scheert. Fabrieksschoorstenen.
Macaroni-fabrieken en een glasblazerij. Hier worden per jaar twee en een half miljoen
flessen afgeleverd, behalve de mandenflessen voor de wijnproductie. Dan is er een
uitgestrekt plein in het vierkant met een standbeeld, Boccaccio. Hij staat er gemanteld
in toga, de kap over het hoofd. Achter hem de kerk, die hij de rug toewendt om naar
het stadje op de berg te zien. Met de linker hand drukt hij een boek aan zijn hart, met
de rechter wijst hij naar de grond voor hem. ‘Hier’ zegt het gebaar. Maar zo is het
niet. In het oude stadje op de heuvel had zijn vader bezittingen; toen zijn zoon geboren
werd (1314) was hij gevestigd te Firenze. Boccaccio noemde zich wel vaker Florentijn
dan Certaldees; maar hij werd ook
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niet te Firenze geboren, doch te Parijs. Zijn vader, die koopman was, kende de franse
hoofdstad zo goed dat hij er een liefje had, en deze werd de moeder van de dichter.
Het kind kwam naar Firenze om op zijn beurt tot koopman opgeleid te worden. Maar
het lot was hem gunstig en hij verzeilde naar Napels om er te studeren. Zijn hart
brandde voor de wetenschap, de poëzie werd zijn levensgezellin, - hetgeen niet belette
dat hij te Napels verliefd raakte op een onwettige dochter van koning Robert, Maria
d'Aquino, die hij als Fiametta bezong. Die liefde ontsloot hem een paradijs, tot
Fiametta er genoeg van kreeg. Verbittering, ontmoediging, toenemende armoede.
De jonge dichter was zes en twintig jaar geworden, toen zijn vader hem terugriep
van het geliefde Napels. In geen opzicht vergoelijkte Firenze het bitter verlies:
Hier hoor-je nooit een lachen, of maar zelden.
Het huis is donker, stom en bijster treurig,
En zo 'k er blijf en woon, is 't zeer ongaarne,
Daar de onuitstaanbare, rauwe aanblik van een
Hartloze grijsaard, even grof als gierig,
Mij dag aan dag meer last aandoet en kwelt.*)

Toen zijn vader stierf, kon hij zich vestigen te Certaldo: en daarmee begint de roem
van de kleine, verkruimelde stad.
De kronkelweg strijkt onder de muur voorbij van het rosbruine Castello. De muur
heeft tinten van barnsteen. Vierkante torenblokken reikhalzen er boven uit. Een hoge
poort staat er gewelfd. Ze werd dichtgemetseld. Straatjongens hangen er over de
muur heen en gapen ons aan. De stad lijkt binnen grendel en geheimnis gesloten.
Met opgetrokken wenkbrauwen kijkt de dichte porta over onze hoofden de diepe
hemel in.
Een andere poort, Porta del Sole. Zwijgend zoals zij er staat, lijkt ze een aanmaning
tot stilte. Ze zegt van zichzelf in een opschrift:
Ik ben van aard nog altijd sterk en lieflijk
En wek behagen bij wie staat en arbeidt.

Haar wanden zijn bedekt met wapenschilden, zoals medailles de borst sieren van een
oud-strijder.
Maar legde vinger nu op de lippen. Laat alle bedenkingen varen. De Tijd heeft
plotseling zijn wijzers achteruit gezet. De wereld om je heen werd zes eeuwen jonger.
Je keert terug in het middeleeuws verleden.
We zijn op een pleintje beland. Miniatuur-huisjes. Alles laag en nietig. Alles uit
rode baksteen, met hier en daar bloemen voor de smalle

*)

Li non si ride mai, se non di rado.
La casa oscura e muta e molte trista
Mi ritiene e riceve a mal mio grado.
Dove la cruda ed orribile vista
D'un vecchio freddo ruvido ed avaro
Ognora con affanno più m'attrista.
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venstertjes. Nog een stap verder en je ontwaart de gekanteelde muur van Palazzo
Annunziata met blokkige toren. De openstaande poort geeft uitzicht op boerenbedrijf,
witte ossen voor een zware wagen. Zijwaarts weer een straatje, vochtig en smal. Het
loopt dood op een ook weer dichtgemetselde poort. En mee sta-je ook al in de Via
Boccaccio.. Louter baksteen-woninkjes, prachtige hoekjes en binnenplaatsjes,
schilderachtige geheimzinnigheid van hokjes en halletjes en interieurs, soms wat
schrijnend armzalig en zielig, ietwat schurftig van ouderdom. En dan een kerk, ook
klein, van vòòr Boccaccio, gothisch, zo teder van eenvoud dat het ontroert. Hier ligt
hij begraven, onder het grafschrift van zijn hand:
Boccaccius was zijn vader, zijn thuis was Certaldo,
Geheel zijn trachten was steeds gericht op de verheven dichtkunst.

Nog is er het palazzo Pretorio, zijn front vol wapenschilden in Robbiaans terracotta,
ook in steen, van al de Florentijnse vicarissen der Republiek, - een torenstomp met
klok, een ruige loggia met rode pannen afgedekt, - dan de Casa Boccaccio met de
lege kamers en gekalkte muren, waar hij gewerkt heeft en gestorven is: en je hebt
het gezien: een straatje, twee paleizen, drie stadspoorten, een kerkje en de Casa. Het
is weinig. Het is gauw bekeken. Maar het is onvergetelijk. Je zult er niet van je
verbazing bekomen. Het is decor voor het toneel, iets voor een heel oude legende.
Een gedroomde wereld, maar brandend van kleur, van levend rood, doorgloeid van
zon en met een wondere patina beslagen. Het leeft in zijn stille verstarring, maar een
leven vreemd aan onze dag en tijd. Soms een mens, die er strijkt langs de muren,
wat kippen, een vrouwtje in de open huisdeur dat naait, een bedelaar op een bank in
slaap gevallen. Alles als slapend: een droom die steen werd.
Ziehier het toneel. Stil. Alles is gereed. Het spel gaat een aanvang nemen. Door de
kleine straat van een paar spannen lengte - de straat naar hem genoemd - met haar
verweerde torenrompen die hem gekend hebben, nadert hij ons in zijn toga, een
foliant aan zijn hart geklemd. Zo is hij opgestaan uit de zetel die in zijn witte kamer
staat, bij de tafel met perkamenten belegd, ganzeveder en zandloper, waar hij uitzicht
heeft op de groene spookheuvel met de cypressen: er hangen wilde sagen omheen.
Op de lezenaar liet hij zijn laatste handschrift ‘Corbaccio’ onvoltooid. Hij kon het
daarbinnen weer niet uithouden. Hij houdt het nergens meer uit. Boccaccio is naar
Certaldo gekomen om er, in stille afzondering, eindelijk rust te vinden, rust voor zijn
ziel. Nu heeft die vreselijke monnik van Siëna hem er opgezocht, - Pietro Petroni om hem aan te kondigen dat zijn dood nabij is. Sterven? Maar hij wil niet sterven.
Waarom sterven? Boccaccio heeft zijn levenswerk nog lang niet beëindigd: studie,
observatie, - schrijven, steeds weer nieuwe handschriften afleveren: goedmaken wat
hij in jeugdige dartelheid heeft misdaan, inhalen wat hij, verslaafde betrachter der
‘comédie humaine’, heeft verwaarloosd. Moet hij, grijsaard, zijn ‘Decamerone’ niet
verfoeien? Fia-
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metta! Hij vreest de hel, de vergelding van alle jeugdfeilen... Sterven? Firenze roept
hem om er in openbare lessen het werk van Dante te komen verklaren. Hij zal
uitboeten, goed; maar hij wil leven, leven...
Straks zie-je hem terug, op het terras van het Palazzo Pretorio, waar hij
heengeklommen is om lucht te scheppen in de avondkoelte. Hij houdt een geopende
brief in de hand, die hij leest en herleest. Hoe kan hij onverwijld tot besluiten komen,
als hier van hem gevraagd? Hij strijkt met de hand langs het verhitte voorhoofd.
Petrarca schrijft hem: ‘Ik heb de middelen wel niet om je een rijk bestaan te
verzekeren, maar ik bezit genoeg om te voorzien in het noodzakelijke voor ons beiden,
die, één van ziel, in dezelfde woning zullen leven, - che vivano uniti di cuore e di
casa: se sdegni il mio invito, mi fai torto; se diffidi di me, me ne fai uno più grande;
mocht je dit afslaan, dan doe je mij onrecht; wantrouw je mij, dan doe je mij een nog
groter onrecht’.
Petrarca, zijn vriend, bemoedigt hem telkens weer. Boccaccio heeft hem zijn boekerij
willen afstaan, bereid om alles op te geven om een nieuw bestaan te beginnen,
losgemaakt van het aardse, om zich nog alleen maar te verdiepen in de eeuwige
waarheden. Wordt hij bigot? Hij heeft zijn hart voor hem uitgestort, hem zijn twijfels
en angsten beleden. Petrarca bedaart zijn gejaagdheid, zijn geplaagdheid:
waarschuwend voor waanvoorstellingen, leraart hij dat berusting de wijsheid is van
de humanist, die leven en dood tegen elkander afweegt in zijn handen, als rijpe
vruchten, geplukt van dezelfde boom. In onze cultuur ligt de troost onzer grijze jaren;
de poëzie alleen geeft waarde aan ons bestaan.
Gelooft Petrarca, de dichter, dan niet als een christen?
Voor Boccaccio is het geloof de diepste levensernst en verstandszaak; Petrarca
gelooft alleen met zijn hart. Straks daalt de dichter de trap af van het paleis, ziet er zich om in de
broos-gebouwde cortile: werd alle architectuur hier niet tot muziek? De tere zuiltjes
langs de klimmende trapleuningen, beide trappen op elkander afgestemd als een
koppel klinkende rijmen; de boognissen, de monumentale waterput in de hoek: is
het niet een sonnet in steen?
Hij glimlacht. O, de zoete tijd dat ook Boccaccio ‘Rime’ schreef... Weer altijd
Fiametta! - Eens is hij vanhier naar Napels teruggekeerd, de lachende sirene der zee.
Hij is er spoedig weer vandaan gekomen. Voor hem was er niets meer van het
vroegere. Zèlf is hij oud geworden, stram, gebroken, af. En gramstorig haast hij zich
weer terug tot het perkament op de wachtende lezenaar, waar hij, met scherpe,
krassende veder, verder schrijft aan zijn ‘Corbaccio’, het bittere boek van zijn laatste
dagen, vol van heimelijke wrok, wrang, satirisch, medogenloos, wreed.
Je vindt in Certaldo Castello maar een enkele eetgelegenheid, de Trattoria naast het
gemeentehuis met de terracotta wapenschilden. Er sond op die plek eenmaal een
klooster en je kunt het nog zien
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aan hetgeen ervan overbleef: een gedeelte van de voormalige binnenhof. Het is een
tuin gebleven. Langs de ene zijde van het tuintje nu nog altijd een gothische gaanderij,
vier bogen op pilaren, die er het gewelf schragen. De bewoner heeft deze gaanderij
tot eetzaal bestemd. Door de vier breed-open vensternissen zie-je uit in het tuintje,
vol heesters en bloemen. Aan de andere zijde daarvan, door brokken van de
kloosterruïne gedragen, een terras. Dit bestrijkt er de wijdte van het vliedende, het
in blauwe schemer vervluchtigende landschap. De gezuilde nissen en bogen, de
kolommetjes met rozenfestoen omrankt, de doorzonde platanen die het geheel
overschaduwen met al gelend lover, welk dichterlijk hoekje. Doet het niet
onwaarschijnlijk aan, dat je hier zit in een ligstoel, dat je er straks aan tafel gaat?
Ik zit er met Boccaccio. Ik herlees, in het boek dat ik bij me heb, de brief die hij
schreef aan zijn vriend Pino de Rossi in zijn ballingschap:
‘Ik ben naar Certaldo teruggekeerd en heb hier heel wat minder moeite dan ik
dacht om mijn bestaan een andere plooi te geven; reeds begin ik smaak te krijgen in
de grove broden en het boerse eten. Niets meer te ontwaren van de ijdelheden, de
ongenoegens en narigheden van onze stadsmensen geeft me zoveel zieletroost, dat
ik stellig geloof hier volmaakt gelukkig te kunnen zijn, mocht ik het klaarspelen om
volstrekt niets meer te zien en te horen. Voor de drukke verwikkelingen en
aanhoudende beslommeringen van onze burgers, laat ik het oog nu gaan over velden
en heuvels, bomen in blad en bloei, van allerlei vorm en kleur, de dingen door de
natuur gewrocht in alle eenvoud, waar onze stadsmensen in al hun doen en laten
gekunsteld zijn. Ik luister naar nachtegalen en andere vogels met niet minder genoegen
dan het mij voorheen verveeld heeft elke dag opnieuw te moeten vernemen van
bedriegerijen en oneerlijkheden van onze lieden; wanneer mijn hart er mij toe aanzet,
kan ik me thans ongehinderd bezighouden met mijn dierbare boeken’.
Was Petrarca de eerste die, romantisch, een berg beklom om het genot van het
uitzicht, Boccaccio had wel niet minder oog ook voor landschap en natuur.
Doch reeds komen de pensiongasten terug van hun wandelingen. Het gaat tegen
etenstijd. De gasten zijn louter Engelsen, kleurig en licht gekleed. Even licht is hun
conversatie. Ze slaan geen acht op de nieuweling die er zit met een boek, praten alsof
niemand ze verstaan kon, zeggen nonsens-dingen in loos en wuft gebabbel. De
gezegden springen van het ene tafeltje naar het andere over. Het mijne blijft
onaangedaan, stom. Uitgaan, pretmaken: het is als gerucht uit een andere wereld
voor wie zich, een ochtend lang, heeft ingeleefd in een zielsdrama van voor vier
eeuwen. Schreden zo juist nog Fiametta en Laura niet door de pergola, waar de volle
rozen onbewegelijk hangen en de zon haar stralen priemt, zoals zij beide wandelen
door de verzen voor hen gezongen? Ik luister naar het druppelen van een waterstraal
in arduinen bekken. Het klinkt met de zoete klank van ‘ottava rima’, een vrome
ballade uit verre, vergeten tijd.
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‘Favorisca, signore’. Het is de ‘minestra’ die opgediend wordt. De dienst wordt
waargenomen door de zoon van den huize, asblond en blozend, vijftien jaar, een
hupse edelknaap, weggelopen uit een of andere stoet van Benozzo Gozzoli of
Pinturicchio. Zijn aanwezigheid hier is als een vleug van poëzie over het leeg gekakel
heen van de aanmatigende, soep-slurpende gasten, de werkelijke ‘inglesi’. Graziano
is zijn naam.
Hij ruimt borden af, brengt ‘fiasco’ en schalen, maar kijkt loerend onderwijl naar
het boek dat nu gesloten naast mijn bord ligt. Behendig, vlug als hij is, heeft hij de
titel ras ontcijferd: ‘Storia della letteratura...’
‘Leer je Latijn?’ vraag ik hem. Thans heeft hij vakantie. Maar hij volgt het
gymnasium.
‘Met plezier in de studie?’
‘O ja, heel veel’.
‘Graziano’, zeg ik; ‘zeg me dan eens, maar onder ons en heel in vertrouwen, - je
kunt het weten: wanneer komt Messer Boccaccio vandaag, om hier in jullie tuintje
zijn siësta te doen?’
Op slag verstomt het Engels gewauwel. Men luisterde, verstond wat gezegd werd.
Wat nu? Een malloot?
Graziano verbluft. Hij kijkt me twijfelend aan. Voor wat moet hij me houden? Hij
bloost. Neem ik een loopje met hem, of wat wil ik? En na een ogenblik van onzeker
zwijgen, trekt hij zich behoedzaam terug met zijn blos en zijn dienblad.
Aan de overige tafels wordt het gewone gekakel hervat, maar nu gematigd en
zwakker wordend. Diminuendo. Ze zijn klaar met hun maaltijd. Eindelijk rust. De
gasten gaan. De siësta wacht.
In het sprookjestuintje onder de middaghemel is de stilte bevrijdend, weldadig,
waar ik nu eenzaam zit en droom. Ergens ver kraait een haan. 't Fonteintje, de rozen.
Wat stemmen van kinderen op straat spelend ondanks de hitte. De zoevende vlucht
van een zwaluw die voorbij zwenkt naar haar nest. En zonnig zwijgen onder het
azuren uitspansel.
Nu zal hij komen, Boccaccio. Petrarca met hem, om de slapen de kapitolijnse
lauwer. Zij gaan in hun toga's geplooid, met slepende schreden. Zij komen geruisloos,
hand in hand, de vrienden, de dichtervorsten, en spreken in verzen, maar zachtjes
fluisterend. De rozen geuren zo sterk nu. Ze komen, ze komen. Dit is hun uur...
En juist toen de beide droomgestalten met tragen tred de trappen van het ombloeid
terras bestegen, lag ik in mijn diepe vouwstoel in slaap.

Poggibonsi
De pluk is in Druivenland nog niet begonnen. Het is al wel laat in september en de
wijnoogst - officiëel - begint met oktober eerst; dat is de feestelijke tijd voor de
bedrijvige ‘vendemmia’.
Ook zijn de wingerden nog altijd groen, ofschoon wellicht al, zo
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hier en daar, met een vleugje van licht geel aangedaan. En de trossen zijn niet alle
reeds donker gepurperd. Niet voordat het najaar de lovers verbronst en verguldt, het
teken van de rijpte, zet de vreugde in, zet de vreugde in van de bacchantische
druiventijd. Vreugde voor het landschap dat schalt van roepende stemmen en zang,
het heen en weer gerij van de zo zwaar beladen ossenwagens met de volle vaten en
kuipen: vreugde voor al de afgelegen hoeven en hofsteden, waar de werkers zwoegen
als in vrolijke roes en aan rust te kort komen, getroost met belofterijke vooruitzichten.
Alles is in de weer op veld en weg, alles tijgt, zwetend en zwetsend naar de
wijnbergen als ter kermis, wakker en opgewekt achter de bolderende karren aan.
Laat mensen en dieren er zich afbeulen in de warmte der dagen, deze arbeid is hun
geen plaag en geen kwelling: de inspanning wordt tot ontspanning herleid. In de
wijnberg geeft hij hun tastbare voldoening. De geur die er om de wingerden hangt,
schept al een atmosfeer van behagelijkheid en genoegen. De grote hitte van de
‘solleone’, de zon in het zenith, is voorbij, de lucht is mild en weldadig. En de
‘stornelle’ klinken op, de vierregelige strofen die het landvolk improviseert: zij
vliegen over en weer van groep tot groep, des te lustiger, des te luider, daar de
verwachtingen vervuld zijn, de druiven overvloedig en prachtig gerijpt.
Af en aan trekken ossenspannen en karren voorbij, de zware bonkige lastwagens,
de wit-schoftige, traag stappende dieren met hun witte hoornen, muilezels, licht
trippelend, tobben en draagmanden over het zadel gehangen, vrouwen die korven
torsen, hoog op hun starre hoofden. Druiven, alles maar druiven. Kinderen mogen
druiven eten naar hartelust, trossen worden de wandelaar toegeworpen van de traag
rijdende karren. Hier persen ze de druiven alreeds op het veld in kuipen: het zullen
de minder waardevolle zijn, de onvolkomene. De gebruinde benen naakt, de
werkbroek opgesjort tot over de knieën, staan jonge kerels in kuipen te trappen, de
trossen te persen, te verpletteren met blote voeten, zodat het druivenvocht er omheen
spritst. Zij vertreden er stengel en vrucht, vermorsen en vermorzelen; zij staan er als
offeraars onder de open hemel. Hun kruivig haar al fladderend in de wind, hun tanden
blinkend tussen de vochtige lippen; het open hemd bolt op de blote borst, wanneer
zij de zon niet liever op naakte rug en schouders laten branden. Zij lachen en roepen
elkander toe, en schertsen met de vrouwen die alweer voortspoeden. Zij plassen en
plengen het kostbaar druivenbloed. Zij brengen de god van de oogst de prijs die hem
toekomt, die hij wenst en wacht.
Maar de grote vrachten worden naar het dorp, naar huis gereden. De kuipen, de
vaten, de manden en tobben, druiven en nog eens druiven, wordt alles in karavanen
vervoerd, naar kelder en opslagplaats. Gerol van vaten hier, die hol klinken, die
onzeker voortwaggelen, door sterke handen gestuwd en gestouwd. Er wordt almaar
gesleept en gesjord, een lossen en laden van je welste. Overal tussen de bakken en
teilen, tussen de voortrommelende okshoofden en vaten door, de lachende zwoegers
en slavers, de meisjes, de vrouwen met opgestroopte mouwen, bonte doeken over
het haar gebonden, bloed-
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koralen in snoer om de blote, gebruinde halzen, rep-je, rep-je: een gichelen en
ginnegappen zonder eind. Geduldig staan er de ossen, de wijze muilezels, en wachten
nieuwe commando's af, nieuwe zweepslagen en teugelrukken, nieuwe marsen het
veld in. Vóór donker en avond komt er geen eind aan het woelig bedrijf.*)
Kostbare Chianti, robijnrood bloed van deze prachtige landstreek, smeltend granaat
dat de dorstige lippen als liefde kust en de tong die droog werd verzaligt: zoetheid
van het zonnige zuiden vrucht geworden, tot levende parels gestold in paarsblauwe
trossen die als stalaktieten hangen: stromend geluk wanneer het de beker vult en de
drinker toelacht, zijn hoofd verheldert, zijn hart verwarmt.
Je zwerft de landstreek door, waar de wijnvelden liggen tegen de glooiingen
gevleid, in wijde terrassen. De wijnstokken worden er in rijen geplant, ordelijk al
naar de soort langs riet en rotting geleid. Maar niet altijd, niet overal worden de
wingerden dus geschraagd door stijve steunsels, netjes en omzichtig in het gelid
gehouden. De eigenlijke, aan het landschap karakter-gevende wijnstok, de echte
Toskaanse, kruipt langs stammen van wilgen en olijfbomen omhoog, hecht zijn
ranken aan eiken en moerbezie-stronken, die er staan met gedund gewei; hij huwt er
zich aan hun neerbuigende takken, vleiend en met zwierig plezier. In dronken
omhelzing hecht hij zijn armen aan de boom die hem stut, hem begaan laat. Hij houdt
hem verliefd

*)

Preme co 'l piè gagliardo un giovinetto
entro il tino di quercia, le capaci
sacca ricolme d'uva succulenta;
ed all' urto gli scorre il mosto in rivi.
Poggiato ad una verde asta silvana,
ei moderi co 'l suo canto l'alterno
salto de' piedi: e sia composto, quale
è Dionigi nel buon marmo acheo.
Gli ridano le membra, temperate
di grazia e di vigore, agili in ritmo.
Appariscono a fior del suo torace
adolescente i fieri archi dell' ossa,
come a studio segnati da preclaro
artefice; e le braccia al busto inserte
nitidamente siano e nerborose
come d'atleta al disco esercitato;
e le gambe in lor moti abbian la maschia
venustà della forma e la lunghezza
quasi fluente, che alli Antichi nostri
in tele e in marmi assai furono care.
Gabriele d'Annunzio ‘La Vendemmia’
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omvangen, werpt zijn welige ranken door het gewei van zijn twijgen heen. En die
ranken reiken naar ranken heen van weer andere wingerds die hangen en zwieren,
feestelijk-vrij hun vreugde uitvieren, over artichokken en graan en maïsstengels heen,
die groeien en gedijen rondom. Overal aan die pezige takken, wingerds als touw
gevlochten, hun trossen dragend als louter sieraad, - de volle, de kostelijke,
blauwpaarse druiventros van het Chianti-land.
Vrede u, bladrijke wijnstok. Gulden verliest zich de zon
In uw zware, deemoedige trossen. Gulden vreugde:
In de geslepen schalen smelt alle zorg heen tot glinstring van goud!*)

Prijst ‘ex imo corde’ met Giovanni Pascoli aldus die heerlijke druivenpronk, die
purper-parelende druivenzegen, onder het handbreed gespreid en al gelend
bladscherm, waar de zon het gerijpt heeft, gevuld met kracht, met zoetheid en
blijdschap. Looft Dionusos die in deze landstreek zegevierend zijn tyrsus geplant
heeft, tienduizend-voudig vermenigvuldigd in bloeiende wijnstokken, van heuvel
tot heuvel, zo ver het oog reikt.
De wijnbergen spannen hun bogen. Golvend kruiven de verten omhoog. Woningen
overal weer, boeren huizingen die zijn als burchten, hooghartig vereenzaamd in het
groene land, met olijven omwolkt, met cypressen omgeven: de cypressen schieten
donker omhoog uit de grijsblauwe wadem van gaarden en heiningen. Overal fleurige
villa's, ook zelfs fiere kastelen, door cypressen-lanen plechtig vooraf gegaan. Hier
en daar ook een landbouwershut, temidden van de bonte bloei van een najaarstuintje.
Dan dorpen, rood en safraankleurig, met oude verweerde kerkjes, in het groen vergeten
kerkjes, verfomfaaid en versleten, altijd nog wachthoudend, in betrachting verzonken.
Ga hierheen, ga daarheen! Maar hoe kun-je dit alles doorkruisen, en aandachtig
in je opnemen, die dorpen in feest en vol vrolijk vertier, - die historische huizen, die
kerkjes stil vergrijsd, als zaten zij er biddend gehurkt en mijmerend over hun verleden.
Bezoek het groot kasteel Montelonti, waar Karel V verbleef, - Strozzavolpe met zijn
gekanteelde muren, waar Salvator Rosa te gast was, - Pietrafita dat aan Mazarin heeft
behoord... Verder het land in zul-je Monteriggione willen bezichtigen, trots op een
terzine van Dante, waarin hij de muurtorens daarvan met reuzen vergelijkt:
Come in su la cerchia tonda
Montereggion di torri si corona,
Cosi la proda che 'l pozzo circonda
Torreggiavan di mezza la persona
Gli orribili giganti... (Inf. XXXI, 40)

*) Pace, o pampinea vite. Aureo s'accoglie / il sol nel lungo tuo grappolo mite / Aurea la gioia,
e dentro le brunite / coppe ogni cura in razzi d'oro scioglie.
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Zoals in zijn ronden ring van vestingmuren
Monteriggion er zich omkranst met torens,
Zo droeg de rand die om de diepte kronkelt
Als torens in het rond de bovenlijven
Der gruwlijke reuzen...

Dit is Toskane in zijn stralende majeur. Hier glanst zijn schoonheid in haar rijpste
bloei je tegen. Je trekt er van dorp tot dorp als van kermis tot kermis. Je trekt er van
het eene ommuurde stadje naar het andere, als bladerde je in een verlucht missaal.
Van kerk tot kerk is er gaan als van Madonna tot Madonna, van het eene fresco tot
het andere, van paneel tot paneel. Overal in dit verrukkelijk land de gulden inslag
der zoete kunst van Firenze en Siëna, de bloesemende innigheid der Siënese
primitieven, de schone zwier van de Florentijnse school. Telkens weer de tere en
broze bekoorlijkheid van de nu eens strakgehouden, dan rijk getooide, dan lief
vertrouwelijke, altijd bekoorlijke en stralende Madonna, de Moeder met het Kind.
En weer altijd daaromheen de zilverblauwe wierook van olijvenhoven, een lofzang
van omhoog slankende cypressen, zo ernstig, en het uitbundig hosanna van de
druiventorsende wingerden, donker paars in hun voleind september-heil.
En dan weer ook een Dante-vers, flonkerend als puur kristal.
Niemand die beneden Monteriggione wandelt door het vochtig bosrijke dal waar de
Staggia stroomt, of hij ziet getroffen op naar de donker begroeide slotruïne Staggia
Franzetti daar op de heuveltop. Boven bronzig bruine muren beurt zij twee hechte
torens omhoog, nog altijd dreigend. Shelley die zo goed bekend was met Toskane,
mag zich menigmaal deze aanblik herinnerd hebben. Een romantische droom.
Maar terzijde van datzelfde Monteriggione ligt daar nog een andere heuvel, een
kleinere maar steile hoogte. Ook hier de puinval van een voormalige burcht, doch
onaanzienlijk. Wat deert het: die slotheuvel, die sterkte die er in puin viel, staat voor
een hele zang van de Divina Commedia: het is om Dante's verhaal van Sapía Salvani
dat je belangstellend naar deze hoogte opziet.
Sapía - haar naam werd in verband gebracht met Sapienza, zodat hij wellicht ‘de
wijze’ betekent - Sapía Salvani was Siënese. Zij was het met hart en ziel. Maar de
heersende partij had haar uitgewezen: gedwongen had zij de stad verlaten, zij had
een toevlucht gevonden op deze burcht. Het voorval dat Sapía faam verleend heeft,
vond plaats in 1264: in dat jaar, de tiende juni, werd bij Colle Val d'Elsa slag geleverd
tussen Welfen en Ghibellijnen, tussen Firenze en Siëna. Enkele Siënezen echter,
door de stadsregering in ballingschap gezonden, de zogenaamde ‘fuorusciti’ vochten,
vergramd en wraakgierig met de Florentijnen mee, de wapens kerend tegen de eigen
vaderstad. Sapía volgt, van de tinnen van het slot Monteriggione, de geduchte strijd.
Haar hart klopt hevig. Het gaat om de vrijheid van Siëna, om de toekomst van Siëna,
het gaat om het heil en de roem van haar vaderstad. Doch daar ziet zij dat ook haar
neef, Provenzan

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

79
Salvini, met de Florentijnen deelneemt aan het gevecht. Sapía heeft hem herkend in
het gewoel van de strijd. Zij volgt zijn bewegingen, de slagen van zijn slagzwaard.
Zij mag trots op hem zijn. Doch, daar onverhoeds, stort zich een der vijandelijke
strijders op hem. Sapía herkent ook deze, een Siënees. Sapía ziet hoe hij zijn zwaard
heft tegen Provenzan, haar neef, haar geliefde. De aanvaller heeft met een slag hem
het hoofd gekliefd.
Vloek over Siëna! Het was een Siënees die Provenzan gedood heeft. Vloek over
al wat Siëna heet! Siëna mag niet overwinnen. Dat het te gronde ga! En reeds ziet
zij werkelijk ook de Siënezen wijken. Laat ze boeten voor het leed haar veroorzaakt.
Eerst heeft zij geen spier van haar gelaat vertrokken, maar nù kan zij juichen van
leedvermaak - zoals 'n merel fluit zodra de zon breekt door de wolken... Zò heeft
Dante haar gestalte gegeven.
Savia non fui, avvegna che Sapía
Fossi chiamata.......
......................
Tanto ch'io volsi in su l'ardita faccia,
Gridando a Dio: omai più non ti temo, Come fa il merlo per poca bonaccia. (Purg. XIII, 109)

‘Wist u dan niet vooruit’, word ik ingelicht door mijn kroeghouder, dat er niets te
zien valt te Poggibonsi? Poggibonsi is het proza dat voorafgaat aan de poëzie’. Hij
zegt het spottend.
Bevreemd en vragend kijk je hem aan.
‘Toeristen die te Poggibonsi afstappen, gaan verder: die moeten het van Volterra
hebben, of van San Giminiano. Voor ons hier komen alleen maar zakenlieden, kooplui
die te doen hebben met de wijndepots’.
‘De flessenhandel, - om van de vaten niet te spreken?’
Hij knikt instemmend, omdat ik begrepen heb.
‘Te Poggibonsi geldt als het ware maar één woord; de rest is cijfertaal’.
‘En dat woord?’
‘Het is de naam Ricásoli, - legt u de klemtoon op de á! De cijfers staan voor uitvoer,
winst en hoeveelheden’. En ik laat me zin en inhoud uitleggen van de hier alles
overheersende naam:
Bettino Ricásoli (1809-1880) was Florentijn, staatsman en schrijver. Hij was voor
alles patriot, een man die zijn Toskaanse geboortestreek ontzaglijk liefhad. De fortuin
had er hem uitgestrekte landerijen in de hand gespeeld. Hij was het waard,
grootgrondbezitter te zijn. Hij legde zich toe op de druiventeelt. Doch niet dat hij
enkel maar wijnstokken plantte; hij liet niets onbeproefd om de soorten te veredelen
en de exploitatie te vergemakkelijken. Hoog in aanzien bij heel de bevolking, stierf
hij als zeventigjarige op zijn landgoed Brolio. - Welke Italiaanse wijnproever is die
naam Brolio dan wel onbekend? Maar onbekend buiten de streek wellicht, zijn de
soorten waarin de Chiantiwijnen onderscheiden worden. Zoveel dorpen in de streek,
zoveel soorten ook. En de kenners beoordelen de verschillen. Ook de
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wijnen van de heuvels rondom Firenze en Arezzo bezitten hoedanigheden van de
Chianti, de ‘morfologia chiantigiana’. Ongeveer tien procent van de wijn van heel
Italië en van 35 tot 40 procent van de wijn van midden-Italië is Toskaans. Drie vierde
van deze opbrengst is rode wijn, zodat witte Chianti zeker niet de gewone is. Er
worden per jaar een 200.000 HL. wijn gewonnen van de echte, d.i. de erkende
Chianti-druiven, waarvan een gedeelte wordt uigevoerd naar het buitenland.
Over die ‘echtheid’ is veel te doen geweest in de loop der jaren. Welke landerijen,
heuvels en hoeven, kwamen dan wel in aanmerking voor de waardevolle kwalitatieve
betiteling? Merkwaardig genoeg is men daaromtrent tot een vergelijk gekomen. Er
werden strenge grenslijnen getrokken en voor goed vastgesteld, zodat voorkomen is
wat b.v. opgaat voor de Hongaarse tokayer, dat namelijk van de duizend flessen,
onder die naam in de handel gebracht, er hoogstens een enkele is die verdient zò te
heten. Wie in Toskane behoort tot het gepatenteerd domein, voert het wapen van de
streek als merkteken: een zwarte haan op gouden veld. Boven alle namaak of pseudo's
kraait deze haan viktorie.
Mag ik de man vertrouwen, die mij al deze wijsheden meedeelt - ik heb hem te
verstaan gegeven dat ik een neofiet ben - dan zijn er vier echte Chianti-wijnen met
bizondere lof te vermelden. Bij de vermenging van de verschillende soorten geeft
de Sangioveto of Sangiovese vooral kernachtigheid: hij verhoogt het gehalte van de
wijnen. - Dan is er de Canaiola die kleur geeft en de tonische noot, een kruiïge smaak.
- De derde, Malvagia of Malvesia - hier spitst mijn man de lippen, en zijn ogen
fonkelen - verleent de wijnsmaak adel en fijnheid: het is wat de Italianen de
‘gentilezza’ noemen. - De vierde, de Trebbiano, uit de witte Chianti-druif getrokken,
geeft bloemigheid aan de geur.
Maar nu spreek ik voor hem mijn verbazing uit, dat je in heel Poggibonsi niet eens
een gezellige gelagkamer vindt of lokkend proeflokaal, waar bij het nieuw seizoen
een groene lauriertak - zo waar te Rome in zwang - tot binnentreden nodigt. Geen
wijnkrans ergens boven de deur, waar guitige rijmen en opschriften wenken, als aan
Moezel en Rijn, en symbolen het bekergenot verheerlijken. Geen wingerdpriëel,
geen pergola met boven je hoofd de hangende trossen. Ook zelfs geen tafeltjes buiten.
De ‘bar’ tapt geen wijn, of enkel bij uitzondering, niet eens een taveerne waar je,
staande desnoods als in Boedapest, voor de toonbank bediend wordt en de soorten
kunt kiezen. Slechts één tapperijtje heb 'k eindelijk gevonden, een voerliedenkroeg,
waar naast de open deur zelfs geen zitbank staat en je binnenglipt onder het
kralengordijn, daar gehangen als vliegen-afweer, om aanstonds te bemerken dat je
er geenszins verwacht wordt. Geen fuivend volk bij fust en vat, dat zijn hart er ophaalt
en de wandelaar wenkt tot meedoen. Heeft Dionysos hier dan geen tempel, geen
Bacchus zijn veldaltaar? Waar vind ik de poëzie van het wijnfeest?
Zijn antwoord is nuchter en koel-zakelijk: ‘Waartoe? We hebben ieder van
werkman tot stratenveger zelf onze wijn en spelen de waard voor onze vrienden en
gasten’. Poggibonsi is geen toeristenoord!
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Kom mee. We zullen ons nu omzien in het dorp, of er dan ook al niets te zien is:
Poggibonsi in voorbereiding tot het groot tornooi.
In alle hoeken en doorgangen en steegjes - buiten die eene straat met winkels,
waarom je het toch geen stadje kunt noemen - wordt op dit ogenblik maar aan één
soort arbeid gedacht: het vlechten van stroo-hulzen om de wijnflessen heen. In alle
arbeiderswoningen, waar je maar gaat, in alle hutten en stulpen is alles er nu om dit
eene bemoeid. Langs de weg, buiten tegen de muren van de woningen aan, in de
open deuren, op de dorpels hurkend, op de grond gezeten, overal vrouwen en meisjes,
hele families, en anderen saamgekomen, in groepen geschaard. In het rond om hen
heen liggen bossen stro, bussels en garven stro, waar de bedrijvige vingers gretig in
grissen. En dan op stapels, tot bergen opgetorend, de groene, dikbuikige flessen met
gerekten hals, die je hier ‘fiasco's’ noemt. Er zijn kleine en grote van deze
mandenflessen, heel kleine die enkel maar een proefje bevatten, en heel, heel grote
met korte hals, de ‘damigiana's’ die korf en hengsels verlangen. Maar overheersend
de gewone ‘fiasco’ voor daags gebruik, met inhoud van ongeveer twee liter. En dit
alles moet omwonden, omkleed met stroo, met een kunstig vlechtwerk dat de
dikbuikige dingen tot haast bij de hals in een kleed steekt, een mantel van keurig
gevlochten bindstroo. Heel Poggibonsi bulkt van fiasco's, geklede en ongeklede, en
bedrijvig reppen zich de handen van het koortsachtig-bezige vlechtersvolk. Bonte
samenscholingen zijn het van snaterende snapsters van alle leeftijd, de schoten vol
stro, de haren vol kaf, de ogen vol lustig getintel. Ook ouden van dagen doen mee,
ook kinderen vinden er plicht in bezigheid, ook de mannen helpen na het daagse
werk. En ze werken tot de avond invalt. Soms, vereenzaamd en heel alleen, op een
krakende stoel, een heel oud vrouwtje, een schamel besje dat zich bij die arbeid
wellicht met weemoed de vreugden der jeugd herinnert. Ook wel een stokoud
mannetje dat, laat de vingers al stram zijn, toch nog het stro-omhulsel te binden weet
en denkt: ach, wellicht voor 't laatst! Maar voor àl wat kloek en jong is, en de leute
liefheeft, wordt dit vlechten en gladstrijken en snoeren een spel en vrolijk vertier,
dat het bonte wijnfeest voorafgaat. Poggibonsi rept zich, en zwoegt en schatert: de
‘Vendemmia’ staat voor de deur.
Dan zoek je er San Lucchese op, kerk en klooster, op een kleine hoogte, niet verder
dan een kwartier van Poggibonsi vandaan. Deze heuvel heeft de dichter-heilige van
Assisi betreden. Er stond al een kerkje, twee eeuwen eer hij in Umbrië geboren werd.
Op zijn eerste bedeltocht door de Val d'Elsa kwam hij hierheen en vond er een verlaten
kerkdomein. Poggibonsi stond hem dit verwaarloosd kerspel af. Het was een
Camaldulenser kluizenarij geweest: Franciscus vormde die om tot een Franciskaanse
kloostergemeenschap. Lucesio of Lucchese van Gaggiano stond den Assisiër daarbij
behulpzaam ter zijde en trad er ook zelf in als kloosterling. Hij werd Franciscus'
eerste volgeling in deze landstreek. Hij maakte er zich zo verdienstelijk en zo bij het
volk bemind, dat hij heilig verklaard werd: en Poggibonsi koos Lucchese tot zijn
bizondere patroon.
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Pax et bonum. Na al het gerucht van de landelijke arbeid in hoeven en hofsteden
beneden, en het gonzend gerij en geraas langs de grote wegen, hier op eens de stilte
van dit kerkplein, van het klooster daarnaast en het daarbij behorend boerenbedrijf.
Cypressen staan er als wachters. Trekdieren, die op het pleintje geduldig de meester
afwachten, zien vragend rond en loeien zacht voor zich heen. De kloosterpoort staat
wijd geopend. Je kunt er zo binnengaan. Uitgeleefd ligt er de pandtuin, de ‘cortile’,
met vrome bogen omringd, verwaarloosd. Halfverdorde heesters waar kippen bedrijvig
scharrelen. Ik heb geen belkoord gezien. Is er geen portier?
Daarbinnen, op de cortile uitkomend, onder de booggang een andere deur. Ook
deze staat open. Dat moet wel de refter zijn: de lange tafels, langs de wanden de
houten banken... Maar dan bevindt zich hier ook het fresco van Gerino di Pistoia
waarvan de ‘Guida’ gewaagt: de wonderbare broodvermenigvuldiging.
Ik ga er binnen. Geen mens. Van ergens dieper klinkt gerucht als van arbeiders.
Ik hoor hameren, kloppen. Ik wacht en vraag me af of wel iemand komen zal. Niets.
Ik ga zitten op de bank vlak-bij. Op tafel, voor me, ligt een aangesneden brood, bijna toepasselijk onder het fresco dat er de wand siert: de spijziging der
uitgehongerden. Naast het brood een behoorlijk keukenmes. Ligt dit er gereed voor
de armen die hierheen komen om deze tijd? Zo maar voor ieder die honger gevoelt...
Ik heb honger en snij er een homp af, een stevig brok, en eet. En kijk en luister of
daar niemand gaat opdagen. Een kwartier gaat voorbij.
Verrukkelijk huisbakken brood, voorzeker van de boerin hiernaast, van de
belendende hofstee. Heerlijk.
En ik ga weer heen, door de open deuren, over de drempel zonder belkoord, en
groet het ossenspan dat er, aangebonden aan de cypressen, nog aldoor te wachten
staat. Ik voel me gesterkt en dus blij. Ik voel me bevredigd en daal langzaam langs
de helling af. Jawel, daar komt, hijgend en moe, een bruine pater, blootsvoets in zijn
sandalen, het witte koord om de lenden, voorwaar niet mager, een welige witte baard
over zijn borst gespreid.
‘De gardiaan van het klooster?’
Het is de gardiaan. ‘Pater, dan moet ik u mijn zonde belijden. Ik ben uw klooster
binnengegaan, waar alle deuren openstonden, en heb er me uitgerust in uw refter,
waar ik uw “broodvermenigvuldiging” bewonderd heb. Maar toen heb ik van het
brood, dat er aangesneden op tafel lag, een flink stuk afgesneden en opgegeten. Het
broodmes lag er naast’.
‘En - wat gedronken?’
‘Er was geen kraantje te zien’.
‘Je zou er dus wàter gedronken hebben, als er...’
‘Ik denk van wel: ik had dorst’.
‘Wie drinkt er dan wàter in Toskane?’
‘Pater, ik heb u mijn broodroof bekend’.
‘En daarvoor moet penitentie opgelegd. - Volg me, kom mee’.
We wandelen samen terug, de grijsaard almaar meesmuilend en pratend; de witte
baard wappert voor hem uit. Hij kijkt me aan van

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

83
opzij en lacht in zijn vuistje: ‘Nog warm voor de tijd van het jaar?’
En weldra zitten we beiden tegenover elkander, weer in de refter, waar het brood
nog ligt, - ikzelf op de oude plaats als op een zondaarsbankje, de pater aan de andere
kant, - met tussen ons in een ‘fiasco’, wel van de fijnste soort. ‘Il buon vivo fa buon
sangue’, zegt hij met overtuiging: goede wijn zet goed bloed bij.
Ik zeg maar niet hardop wat ik denk op z'n Toskaans: ‘Lupo non mangia lupo:
wolven vreten elkander niet op!’
Maar dan zegt hij, als alles bedekkend met een soort mantel der liefde: ‘Mangia
tu che mangio io, Mangiamo tutti col nome di Dio. eet jij en eet ik: wij eten allen in
de naam des Heren...’
Gezegend Toskane: wie die je liefkreeg kan verder leven buiten de sfeer van je vrede
en vriendelijkheid? Als er ergens ter wereld geluk bestaat, moet het gezocht worden
in de schaduw van je wingerds.
Mij werd een boek in de schoot geworpen, waarvan het heet dat ik het lezen moet.
De schrijver daarvan, Curzio Malaparte, is Toskaner, en de titel van zijn boek luidt
‘Die vervloekte Toskaners’, een titel om de vrienden van Toskane de stuipen op het
lijf te jagen. Het begint met de woorden: ‘Het zou gewenst zijn voor Italië, wanneer
er meer Toskaners waren en minder Italianen’. Een pamflet met poëtischen zwier?
In elk geval een kostelijk boekje. Wie echter geen voeling heeft voor humor, doet
beter het ongelezen te laten.
Malaparte schreef het, na zijn terugkeer van een lange reis door Amerika. Wie
maar 's ter dege over de schutting van zijn buurman gekeken heeft, waardeert de
eigen tuin daarom zeker niet minder. ‘Waarom wij in het eigen land zo met de nek
worden aangezien?’ vraagt hij. ‘Omdat wij - beter of slechter al naar het voorkomt
- een beduidende voorsprong hebben op de rest. Siamo diversi da ogni altra nazione’.
En glimlachend verzekert hij: ‘wij zijn te intelligent’. ‘Duikt in een gezelschap ergens
een Toskaner op, dan brengt dat onmiddellijk alle overigen plotseling uit hun gewonen
doen. Dan gaat er een rilling door hun lijf, alsof een vinnige, koude naald ze prikte.
Allen zien onrustig om zich heen. Bij zijn binnenkomen is stilte ingetreden,
verwarring, zenuwachtigheid, een eng gevoel; waar 't pas nog vrolijk toeging, feest
en dans en gezellig samenzijn, verandert alles van aspect... Oreert een generaal voor
zijn soldaten over glorie en roem, en er staat in de achterste rij ook maar één kleine
Toskaanse piot, met dat lachje dat ons allen kenmerkt, dan is dat voldoende om de
redenaar in verwarring te brengen. Indien Mussolini zijn redevoeringen niet te Rome
op de Piazza Venezia had afgestoken, maar op een plein te Firenze, ware menig
onheil niet te betreuren geweest’.
Amusante lektuur. Geboeid herlees ik de bladzijde over de Toskaanse ‘gentilezza’.
‘Onder ons gezegd’, meesmuilt Malaparte, ‘is die alleen maar echt van den huize in
de contrada van Siëna. In het overige Toskane is dat gewoon wellevendheid, civiltà.
En dat is niet hetzelfde. Het is uitsluitend iets van Siëna. En dat vind-je tot bij de
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Siënese Heiligen terug. Zou je b.v. San Bernardino di Siena om inlichtingen vragen
omtrent het Paradijs, dan zul je zien hoe hij zich (anders dan de Florentijn) de tijd
gunt om je van antwoord te dienen, hoe hij je glimlachend aankijkt, argeloos, met
geen spoor van sluwheid. Wat wil je, zal hij zeggen, en strijkt zijn kin, en likt zijn
lippen met de tong. En hij gaat alles uitvoerig beschrijven, kamer en keuken, tot zelfs
wat er voor die dag op het vuur staat, als in een Sienees gezin; en met meer gedempte
stem zal hij dan ook over de wijn praten, waarvan hij niet proeven mag omdat die
hem niet goed bekomt. Denk niet dat Bernardino zich boos maakt en het arme
zondaarsvolkje veracht! Hij heeft het steeds met zoveel geduld en kalm geweld de
waarheid voorgehouden. En of hij preekt voor mensen die meer naar het kwade
neigen dan naar het goede, en of hij altijd toch ook dreigde met de hel, in de grond
waardeerde hij ze, hield hij van ze, boosaardige wijfjes die ze waren, kletskousen,
schraapsters en leugenaars, en mannen die 't achter de mouw hadden, gierigaards,
trotsaards en dieven Hij had natuurlijk liefst gezien dat het anders was. Maar ook
zoals ze nu eenmaal waren, kon hij ermee over weg. Al mooi dat het daarbij bleef!
En wat waren dat dan nog voor zonden, die van het arme volk, in vergelijking met
die van de verwende en bedorven rijkaards. Jullie verdienen allemaal de eeuwige
vlammen, riep Bernardino met die Siënese stemklank die hem eigen was, en
glimlachte daarbij zoals een vader glimlacht tot zijn kinderen, en streelde dan rustig
zijn zachte vlasbaard.’
Lieve lezer, zou je ook niet denken dat de gardiaan van het Franciskaanse
kloostertje van San Lucchese bij Poggibonsi, waar we samen pas geweest zijn, tot
model gestaan heeft van dit Toskaanse heiligenbeeld?

Chianti
Kom van het noordelijk gelegen Firenze de Chianti-streek binnen, - je vindt er, wat
landschap betreft, bij lang niet de verwachte voldoening. Anders is dat voor wie de
omstreken van Siëna ‘doet’, dat zuidelijk ligt. Die volgt er de Arba-vallei en vindt
dan, op een afstand van een vijftig kilometer van de stad het geweldig Ricásolikasteel,
dat Brolio heet met zijn voor wijnkenners befaamde naam, met het niet minder
indrukwekkend kasteel Melete tot gebuur. Brolio met zijn machtige torens en muren,
‘gemma del Chianti’, edelsteen der landouw, zelf ook van kunstwerk niet verstoken,
opent een verrassend panorama over heel de landstreek, reikend tot de bergen van
Volterra; het omvat, naar de zuidzijde toe, de onvolprezen bloem die Siëna is, met
de Monte Amiata in de verte.
Maar een derde weg naar de Chianti gaat van Poggibonsi uit: het is de straatweg
die over Castellina leidt naar Radda, met het antiek slot dat Chianti heet en zijn naam
gegeven heeft aan heel de streek, de ‘terra classica’ van de prins der Toskaanse
wijnen.
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Op deze weg maar weinig of geen toeristen. Wat verwachten deze van de
Chianti-streek dan wel meer dan wingerds en wijnboeren. Wat zouden zij er zoeken
in de petiterige villegiatuurtjes, die alleen maar bestemd schijnen voor klandisie uit
de eigen landstreek? Zij turen hier uitsluitend in westerse richting, waar straks de
torens opduiken van San Gimignano.
Langs deze baan reden in vroeger tijd de typische karretjes met wijnvaten, zoals
men die, kort geleden, ook nog te Rome zien kon, stilstaand voor de kleine trattoria
waar de groene tak uitstak. Voor de mensen van nù lopen paarden en muilezel niet
vlug genoeg. Voor de helden van de rugzak wordt de weg onveilig gemaakt door
motorwagens, in reusachtige stofwolken voortjagend. Dan weer weeldecars van
kenners en fijnproevers, en fiats van koopvolk en marskramers, bromfietsen van
bestellers en boodschappers, die je, wanneer ze niet te gehaast zijn, in het voorbijgaan
groeten met Toskaanse vriendelijkheid. De toeristenstroom die schilderachtig Italië
zoekt in deze domeinen is, van Poggibonsi uit, in tegengestelde richting afgezwaaid.
Als wel van zelf sprekend vindt men ook in deze hartestreek van de Toskaanse
provincies het Toskaanse landschap, maar dan toch in ‘diminuendo’, als in ‘mineur’.
Het is alles wel golvend en klimmend, maar niet uitsluitend groen. Veld is er, en bos
en weiland; bosjes van kastanjes en eikebomen, die met akkers en wijbergen
afwisselen. Maar telkens rijzen er overal de terrassen, die de wingerds en
wijnplantingen dragen; ze werden gekapt uit de rots van de weke mergelsteen, en de
blootgewoelde mergelrots zet overal een gele, grauwe zandtoon af. De toppen van
de mergelbergen en klingen breiden er zich als dor-droge massa's uit, hard en
uitdagend. Met pieken en breekijzers, met houweel en spade heeft een hardhoofdige,
zelfbewuste en daadkrachtige bevolking hier de weerbarstige aarde geschikt gemaakt,
bebeiteld tot oplopende reeksen van smalle en gerekte vakken, trapvormige terrassen,
waar dan de wijnstok geplant werd in rijen en reeksen, met olijfbomen daartussen
als ter afwisseling; en deze rotskoppen en blokken van gesteente, deze gele
rotskammen boven de groene aanplantingen uit, waar de heuvels elkaar de hand
reiken, geven de landstreek iets hards, dat bar en koppig en hinderlijk haar overigens
groene, glimlachende en idyllische liefelijkheid schijnt in te tomen.
Zo is de Chiantigiana, met telkens sporen van de strijd die de vroegere bewoners
daar geleverd hebben met zo taaie volharding, geen rustig dromend Umbrië en ook
geen welgemoed en met-zich-zelf te-vreden Zuid-Limburg. Umbrië is een en al
mildheid en zachtheid, ook waar zijn heuvels als bergen rijzen. Het is vredig en
vroom, en vrolijk-arbeidzaam. Wanneer een Frans van Assisi in werkelijkheid niet
bestaan had, moest er de Franciskaanse legende uitgedacht worden om de ziel van
Umbrië en de poëzie van Assisi te verklarenen, verstaanbaar te maken. In de
Chiantigiana echter geen sagen, geen legenden; geen romantiek maar arbeid,
dienstbaarheid en daad. Hier geen Heilige die tot de vogels spreekt, maar de stem
van een staatsman die tot arbeid opwekt, de socioloog Bettino Ricásoli.
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Tien eeuwen geleden bezat de Chianti-streek al naam en faam. Aanvankelijk vochten
de bisschoppen van Siëna en Arezzo erom, later, in de elfde eeuw, de steden Siëna
en Firenze. Dit laatste behield de overhand. Kastelen werden geslecht, dorpen gingen
in vlammen op. Maar de landbouwende bevolking kende de waarde van zijn bodem
en spande telkens opnieuw de witte ossen voor de ploeg. Ook kleine luiden bezitten
er hun eigen wijnberg, maar voor het grootste gedeelte is het bezit van de rijke bodem
in handen van groot-grondbezitters. Dat geeft zelfs het landschap zijn eigen kleur en
tint. Tussen de ruïnes van de oude kastelen staan de villa's en fraaie landhuizen van
de nieuwe geslachten, met overal daaromheen verstrooid, in stippelingen van rood
en roomwit, de woningen van de werkzame bevolking, met hun bosschages en
gaarden. De heren hebben hun terreinen verdeeld in wat ze ‘podere’ noemen, deze
toevertrouwd aan de zorg en werklust van een boer, die voor de opbrengst te zorgen
heeft van het hem toegewezene. Deze, de ‘capoccia’, heeft zijn thuis in de ‘casa
colonica’, omgeven door zijn gezin dat hem bij den veldarbeid ter zijde staat, in wei
en wijnberg; en geregeld hoort er nog een bosje toe, waar de zwijnen hun geliefde
eikels vinden en de man zijn slaghout. De eigenaar ontvangt de helft van de gehele
opbrengst, waarover de administratie gevoerd wordt in een afzonderlijk gebouw, de
‘fattoria’, gelegen naast het herenhuis. De heer komt op voor de belastingen en
verschaft zaad en mest en gereedschappen. Het lijkt aartsvaderlijk. In theorie is het
systeem, bij wederzijdsche inschikkelijkheid, sociaal ter dege verantwoord.
Het groene heuvelland wentelt vrolijk voort met zijn insnijdingen en de
kronkelingen van zijn dalen en dreven, zijn wegen en watertjes. Ziehier Radda, dat
historisch de spil geweest is van heel de landstreek. Het was de zetelplaats van de
‘Liga van de Chianti’, die in de XVde eeuw optrad voor de vrijheid van de streek;
en de laatste verdediger van de ‘Republica Fiorentina’, de dappere maar onfortuinlijke
Francesco Ferrucci was er lange tijd Podestà. In de buurt van het stadje bevindt zich
overigens de puinval van het kasteel Chianti, dat zijn naam gegeven heeft aan de
beroemde wijnstreek, de ‘terra classica’. Het stadje met zijn ruim 3.000 inwoners
ligt er wel schilderachtig, meer dan 500 meter hoog, op de kling van de breed gestrekte
heuvel, tussen de groene valleitjes van Pesa en Arbia, met een ruim uitzicht over de
golvende velden en wijnlanden.
Voor dat ik het stadje binnentrek, sta ik plotseling stil bij de ligusterhaag van een
rijk overschaduwde tuin; een groentetuin waar een kleurig mozaiek van herfstbloemen
me treft. En al spoedig kijk ik ook in het welwillend gezicht van een man, die
klaarblijkelijk de eigenaar is: een zestiger met blozend gelaat, die glimlachend over
de haag heenleunt. Een niet geringe mate van zelfvoldaanheid kun je gemakkelijk
van zijn gezicht aflezen, zonnig als het landschap zelf, en vertrouwd met zijn nectar.
Van de wingerdfestoenen, door moerbeziebomen gedragen, hangen volle trossen
boven zijn witharige schedel. Achter hem, tussen aardappelkruid en artisjokken,
rijzen hele bundels van dahlia's omhoog, welig opgeschoten met hun bloeiende sterren
en rozetten in vele kleuren: ze houden een laat vuur-
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werk levendig van brandende, bonte kleurigheid, eer het naderend najaar de eerste
gele bladeren van tak en struiken scheuren gaat.
‘Wil je ze van nabij bekijken?’ En de man opent lachend het gesloten hek.
Zijn tuin lijkt een wildernis, zo vol staat hij van groenten, onder het groene dak
dat op stammen en stutten rust, waar de wingerd omheen kronkelt. Tussen verlepte
koolstronken priemen nog zwaardlelies omhoog, en de gouden zonnetjes van
helianten, trots opgeschoten, wiegelen boven een warrige wildernis van lagere
heesters, welig tierend op deze gezegende bodem. Ik zeg luid en glimlachend: ‘een
paradijs!’
‘Bloemen en kinderen’, antwoordt hij, ‘dat staat voor gelukkige mensen; beiden
weerspiegelen de hemel in hun glimlach’.
‘Waar dan wel niet gelukkig zijn, als er de Chianti-druiven voor het grijpen hangen
en de volle “damigiana's”, de wijnvaten, de kelders vullen?’ Hij beaamt het met blijde
lust.
Met dit antwoord heb ik me van hem een roemer wijn verdiend. Weldra zitten we
gemoedelijk tegenover elkaar bij het wankele tafeltje van het priëel. ‘Je weet natuurlijk
dan de crisis in ons bedrijf’, zegt hij; en mee wordt de uitdrukking van zijn gezicht
zeer ernstig. ‘Het is rampzalig’, zegt hij en zijn stem zakt; zijn ogen worden dof. Hij
wacht op mijn antwoord, onderzoekend.
‘Ik ben een man met z'n rugzak, op reis gegaan om mooie dingen te zien’, zeg ik
hem. ‘Maar ik heb onderwijl hier en daar toch wel aanplakbiljetten opgemerkt van
de Confederazione Nazionale dei Coltivatori onder anderen. Wie zou niet weten dat
het landbouwbedrijf in Italie op het ogenblik een zwarte tijd doormaakt? Ik heb me
laten vertellen dat de opbrengst van de landbouw nog geen 24% bedraagt van hetgeen
door het land in totaal wordt opgeleverd, terwijl dan toch 40% van de bevolking van
de landbouw leeft’.
‘Laat dat zijn zoals het is’, antwoordt Bartolo mij neerslachtig. ‘Maar hier in de
Chianti hebben we alleen met onze wijn-opbrengst te maken, en die... Hebt u ook
de bekendmakingen gelezen van het Consorzio per la difesa del vino tipico Chianti
e della sua marca di origine?’ En mijn man herinnert er mij aan, dat dit Consorzio
juist hier, te Radda, werd opgericht in mei 1924.
‘En dat spint ook al geen wol?’
‘De Staat...’
‘Natuurlijk, de Staat! Waar paarden niet trekken willen, moet de regering dan maar
onder het juk. Jullie willen de “dazio” kwijt, de tolheffing: de fiscus is de grote
schuldige? De accijns?’
‘Niet eens de grote, maar schuldige, natuurlijk ook deze. Want is dit een toestand
naar behoren: de wijn die ik produceer, de druif die ik teel en mest met mijn zweet
en mijn bloed, de volksdrank van het Italiaanse volk, voor allen gelijk, il vino paga,
de wijn betaalt!’ En zijn vuist beukt het zwakke tafeltje waarvoor we zitten, dat er
de glazen opspringen. ‘De verkeerde wereld: een schande voor ons land!’ En hij raast
verder: ‘Moet het volk van de Povlakte de heren te Rome gaan vertellen hoeveel
appels en peren ze van hun bomen plukken, en vragen ze de boeren van Apulië wat
de opbrengst van
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hun olijven bedraagt? Alcohol mag ingevoerd worden, maar de wijnboer moet
rekenschap geven over zijn druiventrossen. Provinciale fiscus, gemeentelijke fiscus,
“tasso sul vino”. Wordt onze productie beschermd? Geen regeling van de prijzen
voor de verkoop! Van credieten, waar de producent om smeekt, geen spoor. De heren
laten zich onze Chianti smaken en de fiscus hanteert de knoet, terwijl de wijnboer
op de knieën ligt en verkommert, onbeschermd’.
Bartolo zet zijn glas aan de lippen en drinkt het leeg in één teug. ‘Bevuta in un
tratto’, zeg ik en glimlach. Hij begint een nieuw betoog; maar ik val hem in de rede:
‘Jullie, Chiantigiani, hebben er dan toch dit op gevonden: de zwarte haan, het
waarmerk van de echtheid door het bewuste Consortium ingesteld!’ Elke fles die op
de markt gebracht wordt als Chianti-wijn, is dàn alléén gegarandeerd echt en
onvervalst, wanneer die het etiket van het Consortium draagt: de zwarte haan op het
gouden veld.
‘Maar daarmee wordt het onheil niet afgewend’, roept Bartolo hartstochtelijk. Dat
is niets anders dan de garantie van de edele soort, de wijn die inderdaad wijn is. De
vijand is de vervalser en de concurrentie die deze ons aandoet. En dát terwijl er dan
toch een Ministerie van Landbouw is, en een Servizio di vigilanza per la repressione
delle frodi: om vervalsingen tegen te gaan. En daarom is het, dat er door heel het
land gejammerd wordt, en moord en brand geschreeuwd; en daarom zijn er doden
gevallen in Apulië, bij het oproer dat er is uitgebroken’.
‘Maar hoe dan wel? In Frankrijk werd het dan toch klaargespeeld om praktijken
onmogelijk te maken, die niet alleen de eerlijke wijnbouw nekken, maar ook de
gezondheid van den verbruiker schaden’.
‘Hier in Italië’, fulmineert Bartolo, ‘kunnen de vervalsers zich aaneensluiten en
onvindbaar houden om hun vervalsingen door te voeren, die zowel de nationale markt
schaden alsook de klant vergiftigen. Wijncrisis?’ roept Bartolo in wilde woede, ‘neen,
wijnschandaal!’ en hij tracht mij vervolgens uit te leggen hoe de vork in de steel zit.
‘Druivenopbrengst in 1956, let wel, 63.500 HL. Voor 1957 werd die geschat op 25
à 30 % minder. Daarbij ging de prijs dus stijgen, zou men menen. Integendeel echter:
de prijs die de wijnboer ontving, ging de laagte in. Ziehier waarom: het jaar der rijke
opbrengst betekent voor de wijnboer een schadepost, een zwaar verlies; want diezelfde
wijnboer zit te houden met een niet verkochte over-productie, terwijl de toestand zo
is, dat de concurrentie van den wijn-vervalser steeds, van jaar tot jaar, toeneemt, en
wel op onrustbarende wijs’. ‘Clandestine wijnvervalsing, wel te verstaan!’
‘Kunstwijn tegenover natuur-wijn: vino-vino’, gaat Bartolo voort.
‘En zie nu: zover is het met ons gekomen, dat we een nieuwe uitdrukking bezigen
voor onze echte, onvervalste wijn, tegenover de “vino di polverina” poeierwijn, die
er ingaat bij het volk omdat hij goedkoper is, zonder dat het er naar vraagt hoe hij
tot stand is gekomen, deze “vino fabricato, sofisticato”: verfoeilijke, sintetische
producties die hand over hand toenemen. Een eerste gevolg van het gebruik van deze
industrie-wijn is, dat de verbruiker daardoor de goede smaak verliest voor het edele
en onschadelijke produkt; een tweede,
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dat vele van deze goedkope brouwsels bestaan uit stoffen, die voor de
volksgezondheid schadelijk zijn. En door de fabriek verongelijkt, gaat de wijnbouw
te gronde’.
Wijn is zonnewarmte, zong Dante: ‘Guarda il calor che si fa vino’.
Ik schud meewarig mijn hoofd. ‘Drink’ moedigt Bartolo mij aan. ‘Dit is wijn; wijn
zonder meer. En van deze kun je nog altijd zeggen ‘in vino veritas’, hetgeen van de
falsificato niet meer beweerd mag worden: fruitafval, chemische produkten,
geïmporteerde alcohol, laat je dat uitleggen door de mensen van het vak. Voor deze
wijn werd geen recept geschreven. De druif staat er borg voor en de zomerzon heeft
het wonder gewerkt. Drink!’ En hij ledigt zijn glas opnieuw. ‘Maar kun jij je
voorstellen met welk verdriet en met welke wraakgevoelens ik destijds mijn volle
vaten heb leeg laten lopen in de goot van de straat, toen de opbrengst niet verkocht
was en ik geen vaten en geen bergpaats had voor de nieuwe oogst, - de rijke
kasteelheren hadden dat wèl, - en ik niet alles over de planten in de tuin kon uitgieten
en er me voor schaamde om met deze kostbaarheid! mijn badkuip te vullen’.
‘Bartolo, in 's hemels naam!’ De goeie kerel ziet dat ik eerlijk onthutst ben.
‘Begrijp je 't? vraagt hij. Dat is het gevolg van de knoeierijen. Zullen we nog langer
druiven plukken als de landgenoten zich tevreden stellen met afval van dadels en
johannisbrood? Dat tuig kost minder dan de helft van hetgeen je voor de Chianti-druif
betaalt. Bij gisting heeft het zelfs nog hoger alcohol-gehalte. Je kunt er dus nog méér
water bijgieten om te komen tot het vereist procent. De domme volkshoop slikt die
knoei, zodat de vaten van de wijnboer nog niet leeg zijn, wanneer de nieuwe pluk
begint. Let wel dat niet alle wijn die wij leveren, geschikt is voor export. Er is wel
flessenwijn, maar de grote productie is berekend op verbruik in het eigen land, in
hetzelfde jaar. Dat is onze landwijn. En deze is voor uitvoer ongeschikt. Landwijn,
zeggen we hier, wil voorzichtiger behandeld worden dan een rauw ei. Hij verdraagt
niet veel schudden en overhevelen. In een lokaal zonder behoorlijke luchtverversing
wordt hij troebel en zuur. Bottelen mag alleen bij afnemende maan gebeuren, anders
springen de flessen. In het voorjaar na de pluk wordt wijn van jonge stekken al
ongenietbaar, wordt azijn. En zelfs óók die van oudere wijnstokken kan dan nukken
vertonen. Hoe minder wijn er gedronken wordt, hoe minder vaten er beschikbaar
zijn als de nieuwe oogst rijp is; dat was anders toen er géén kunstwijn bestond. De
kleine kweker zit met de handen in het haar, wanneer de rijke heer, die kelders en
vaten heeft in groter mate, hem niet reddend te hulp komt en opkoopt onder de
normale prijs. En groter wordt de nood van de kleine man in de zogenaamd gezegende
jaren, als er druiven zijn in overvloed en de plattelandsbevolking geen blijf weet met
de geweldige opbrengst, die niet anders dan verlies betekent.. Zo heeft zich in 1951
herhaald wat in 1909 ook is voorgekomen: het edele sap was waardeloos geworden
door de overproductie. En de arme sukkel weet niet anders te doen in zijn nood dan
de spon te rukken uit het nog gevulde vat, en de wijn stroomt door de straatgoot. Dat
heeft de fabriek
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hem aangedaan; en de arbeid van een heel jaar is vruchteloos geworden’.
Daarmee vervalt Bartolo in een naargeestig stilzwijgen. De glimlach keert terug
op zijn goedig gezicht, wanneer ik hem tot afscheid de hand reik en te verstaan geef
hoe wij, vreemdelingen, hier niets vermoedend van nood en ergernis en
ongerechtigheden, omdwalen door dit gezegend en zalig druivenland als door de tuin
van Eden.

San Gimignano
Het stationspleintje van Poggibonsi heeft door de oorlog veel geleden; het heeft een
nieuw aanzijn gekregen nadien: het werd danig gemoderniseerd. Maar niets van dit
alles heeft de oude dorpse gemoedelijkheid van het plaatsje geschaad of gewijzigd.
Ik merk het in de propvolle bus die ons naar San Gimignano brengen moet en
wachtend staat voor het station op reizigers, die aanstonds uit de trein van Siëna
zullen stappen. Ze doen het zuinig met de verbindingen. Het heeft intussen heel wat
ingehad om er plaats te vinden, met al de karabiezen, handkoffers en manden die
binnen werden gelootst. Alle zitplaatsen bezet. Haringen in een tonnetje. En nog
andere medetochtgenoten verwacht? De trein verlaat. Dan, al wachtend, de tijd maar
doden met praten.
De stemming in de volle bus wordt spoedig als die bij een thee-uurtje in een
ouderwetse woonkamer vol gezellige mensen. Al aanstonds was mijn blik gevallen
op een dame, niet jong meer, smal en kwiek, eenvoudig maar met smaak gekleed.
Goede stand verraadt zich veelal door uiterlijke bescheidenheid. Wie ze is? De vrouw
van de sindaco wellicht, in het bergstadje thuis, of de contessa van een of ander
vergeten kasteeltje? De mensen om haar heen kennen haar, weten wie ze is. Ze
wachten op hetgeen ze zeggen zal. En ze praat met graagte: ze heeft inkopen gedaan
te Poggibonsi en keert naar huis terug met haar pakjes. Wat ze zegt brengt geen
rimpeling in de sfeer van eerbied om haar heen. Alleen maar achter in de bus brommen
wat knorrepotten van oude ventjes, knabbelend op hun pijpensteel. Ons anderen, die
niet tot de kring behoren van de elkaar kennenden, worden door een goedaardige
blik beloond, daar ook wij blijkbaar gaarne luisteren.
Ganzen-gesnater op straat trekt op eens onze aandacht: een troep die luid met de
vleugels slaand, over het pleintje voorbij waggelt.
De grage vertelster weet dat ze haar mensen met verhaaltjes plezier doet. ‘Kijk
die ganzen’ zegt ze; ‘ze doen me altijd denken aan Catherina de Medici, maar niet
omdat die pittige vrouw, die wel wist wat ze wilde, tegen het einde van haar dagen
althans, ook zo'n dikke schommel geweest is, maar om dat verhaaltje over haar: toen
ze een keer met de koning van Navarra voor een open venster van haar slot stond en
vandaar twee schobbejakken in het oog kreeg, die een vette gans plukten, blijkbaar
uit de slottuin afkomstig. De bries was van
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dien aard, dat ze Catherina de woorden te verstaan gaf, die de beide schoften onderwijl
met elkander wisselden: een scheldpartij op de koningin. Navarra greep
verontwaardigd naar het gevest van zijn degen, maar Catherina boog zich voorover,
leunend op het raamkozijn en riep: ‘kunnen jullie er mij niet dankbaar voor zijn, dat
ik die gans daar zo goed heb gemest?’
Wij glimlachen goedmoedig bij het onnozele verhaaltje. Doch daarmee is als iets
antieks opgeleefd in het moderne voertuig, waar we zitten en wachten. Praatten de
mensen van een vorige eeuw ook niet zò met elkaar in de trekschuit, in de eeuw van
de ganzenborden? En wanneer het gesprek nu is overgeslagen op keuken en
huishouden en het vrouwen-gekakel meer algemeen wordt, herinner ik me plotseling
hoe Taine, in zijn ‘Voyage en Italie’ opmerkt, tussen Siëna en Perugia: ‘Les gens
ont l'air gai, leur conversation est vive’. Inmiddels heb ik al lang de indruk gekregen
dat de contessa zich gaarne zelf vertellen hoort, blij met de hoorders om haar heen;
en geestig glunderend babbelt ze verder: ‘Bij ons in huis zijn er op het ogenblik niets
anders dan alleen maar vrouwen: mijn moeder en mijn zuster met haar kinderen,
alleen maar meisjes, ons dienstpersoneel, onze huisdieren, tot onze kat toe, die niet
eens een kater is’. En de woorden rollen voort in gestadige eb en vloed.
Ik ben er werkelijk echt voor gaan zitten om nog beter te luisteren. Daar is ze weer,
met opnieuw een verhaal; en ik merk best dat ze me in de gaten houdt: ‘Werkelijk
is me dit overkomen, maar het komt er niet op aan waar het precies geweest is; in
elk geval, in ons goeie stadje was het niet’. En ze herneemt:
‘In de buurt van het huis waar ik toen woonde, kwam iederen dag een bedelaar op
de stoep zitten, die er met het gerammel van zijn paternoster de voorbijgaanden
opmerkzaam op maakte dat hij er liefst niet voor niemandal zat. En ik had me tot
gewoonte gemaakt om hem, terwille van zijn houten been, wanneer ik er voorbijkwam
om naar de kerk te gaan, een halve lire te geven. ‘Salute’ groette hij dan vriendelijk
terug. Maar op een gegeven ogenblik werd ik ziek en kwam een week lang niet buiten
de deur. Ik herstelde spoedig en de eerste keer dat ik er weer voorbij liep, stak ik
hem, misschien nog wel met een vriendelijker knikje dan gewoonlijk, het gewone
nikkeltje toe. De goeierd wendt en keert het muntje in zijn grauwe hand, bekijkt het
van rechts en links en zegt dan met een knipoogje, schalks warempel: ‘Scusi,
signorina, u vergist zich zeker: dit is een halve lire, en ik heb u voor een hele week
voorschot verleend: drie vijftig!’
‘Voorschot?’ vraag ik; ‘wat betekent dit?’
‘Wel’, zegt hij, aldoor glunderend, ‘het zijn zeven dagen dat ik u niet gezien heb,
en het is uw vaste gewoonte...’
‘Wat kon ik anders zeggen dan: neem me niet kwalijk, dat ik je wachten liet!’ En
weer lachen we genoeglijk.
Maar nu wordt het portier open gerukt en nieuwe reizigers hijsen zich in ons
overvol vehikel met de onontkomelijke nasleep van hun koffers en karbiezen. Laat
ze toezien waar hun voeten nog een plekje vinden. Dan ronkt de motor en we
hossebossen tegen elkaar, zwen-
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ken Poggibonsi uit. En 't gevoel verlaat me niet dat de tijd, gedurende dit lange
wachten, gek genoeg, als het ware, van kleur veranderd is. Zijn we verzeild in de
oude romantiek van de Biedermeyers? Er ontbreken hier, bij al die gezelligheid, nog
maar crinolines, snuifdozen en lodderijntjes: wonderenwerkende kracht van dit
zalig-gezellig en gemoedelijk Toskane.
Zo zoeven we dan nu door een zee van louter groen heen, door wijngaarden en
groen-omheinde velden, langzaam tegen de heuvel omhoog schroevend in wijde
zig-zaglijn, tussen andere groene heuvels in, die langzaam mede omhoog koepelen
en verder in de verte vervlieten. Tot op eens iets spookachtigs vlak voor ons oprijst
van achter onze heuvel-stolp, opgebouwd tegen de bewolkte hemel van het westen:
stompe, donkere vingers als van een opgeheven hand die afweert, die dreigt. Moet
je niet aan 't verhaaltje denken van de boze knaap, die zijn moeder mishandeld had
en daarom in het graf geen rust kon vinden, zodat zijn hand per slot donker uitgroeide
boven de groene grafterp waar hij lag als lijk?
En aanstonds is ook weer alles weggezonken, weggevaagd. En meteen weet je
het: dat waren de torens van het stadje San Gimignano.
Doch daar plotseling duiken ze ook opnieuw weer op, bij een volgende zwenking
van de weg: een langvingerige hand die naar omhoog wijst, tegen de witte achtergrond
van de saamgebalde wolken. Het stadje dat nadert, dat bezwerend zijn eene hand
opheft, als tegen onzichtbare vijanden in de verte.
Laat ons uitstappen en het moderne vehikel verlaten; laat ons alles afleggen wat
ons bindt aan deze tijd, om tijdgenoten te worden van Dante, dertiend' eeuwers,
middeleeuwers die een Graaltempel zoeken, dolende ridders of boetende pelgrims
op weg naar het graf van Santa Fina. Een bomengroep houdt alles nog onzichtbaar
van hetgeen ons wacht. Dan betreden we een open ruimte in het vierkant vol bloemen,
en meteen rijzen er de rode baksteenmuren, een zware toren, een nauwe poort. San
Francesco heet de toren, San Giovanni heet de vestingpoort: en het kan zijn dat er
juist een paar glanzend witte ossen uit te voorschijn treedt met wijd gestrekte horens.
Het poortje is gevaarlijk nauw, de torrione di San Francesco dreigt als met geheven
vuist, een geharnaste kegel. Glij er binnen, betreed de met glanzende plavuizen
geplaveide straat. Een betoverde wereld.
Ga, ga verder. Vraag niets. Kijk naar links en naar rechts, kijk strak voor je uit,
maar verlang niet naar woorden. Ga zwijgend en met open ogen. Er hoeft niets gezegd
te worden. Niets verklaren. Alleen maar kijken. Wil niet weten. Kijken. En stil komt
de betovering over je, het wonder.
Waar zijn we? In welk verleden? In welk sprookje zijn we verdwaald? Of hoe heet
het verhaal, waarvan de bonte beelden hier tot ons komen?
De mensen die je hier tegenkomt - wanklank? - zijn mensen als over elders,
doodgewone mensen, gekleed als alle mensen van vandaag en gisteren, deze met
paard en kar, die met een muilezel, vrouwen met boodschappenmandjes, met korven
aan de arm; maar dat
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is als bij vergissing, als buiten hun rol Geen malienkolders, geen talaren! Maar dat
stoort niet eens Zo machtig is de stemming, de sfeer, het hele beeld zo breed en
overtuigend, dat het alles opzuigt en wegwist wat geen deel uitmaakt van het geheel,
het stadje van de twaalfde eeuw Sommige huizen hebben hun oude vensternissen
aangepast aan nieuwerwetse eisen, ogieven verbrijzeld om ramen te winnen met
meer licht Het stoort maar weinig, je ziet het niet aanstonds de baksteen-gevel bleef
wat hij was, en ál de torens daar boven uit en de torens in de verte, die er tegen de
wolken staan, hoog opgetrokken, vierkant, vensterloos, van boven afgeplat, van vòòr
eeuwen
Waar je, door dit smalle straatje voortgaand heenkijkt, komt een toren in je weg
treden Onder de poortboog doorkijkend, een toren in de verte Links in de straat een
toren, een andere rechts, weer een ander in het verschiet, verder Maar reeds ben je
genaderd tot de poort van de tweede ringmuur, die de oude kern van San Gimignano
omsluit, en weer een toren daarnaast, daarachter nog weer een Daar dan een plein
dat naar rechts uitwijkt, en dan naar links in een tweede overgaat Opnieuw een tras
van torens, paleizen en spitsbogen, gezuilde vensternissen, een brede vlucht van
trappen en terras de hoofdkerk En nog weer torens in de straat die verder voert Haast
allen zijn ze in natuursteen opgetrokken, stomp afgedaakt, indrukwekkend uitgerekt
en neerdrukkend Alle zijn ze sterk en stevig, al zijn ze grijs en oud oud-strijders, nog
altijd dapper verweer biedend Een enkele daaronder draagt op zijn top een groene
struik, als een vederbos die een helm siert Alle zijn ze omzwermd van wilde kraaien,
zwarte vogels die luidruchtig krassen en er in scheuren en gaten hun nesten bouwen
Als boze voortekens zijn ze, die zwarte torenkraaien, die beelden opwekken van
strooptochten en vechtpartijen Van de hoge heuvel af waken de torens over het
omliggende, zij duchten verraad en spieden uit naar de verborgen vijand Zwaar en
dreigend staan ze er, alle tot gevecht bedoeld, geduchte soldeniers, die intussen
elkanders lengte naijverig meten wie meér, wie minder, wie krachtiger, wie vooraan?
Ze zijn inderdaad ongelijk van hoogte, maar alle lijken op elkaar, de langste vijftig
meter Naar jij je zelf beweegt en voortwandelt over de pleintjes, door de nauwe
straten die kronkelen, verschuiven de torens telkens van hier naar ginds, sluipen ze
de een achter de ander om, zodat het is alsof er nog weer nieuwe opdoken En hoe
langer hoe meer ontdek je tussen de dertien groten die er zijn - San Gimignano telde
er eenmaal twee en zeventig - half afgeknotte stompen, de verminkten en onthoofden
die gedeeltelijk overbleven van hetgeen eenmaal een bos van torens geweest is la
Città Turrita
In deze moeizaam gespaarde majesteit van zijn torens, staat San Gimignano's
verleden als in beeld gebracht hoe rijk dit stadje moet geweest zijn, waar ieder
voornaam burger zijn toren optrok, hoe sterk het was en uitgroeide over zijn eerste
rangmuur heen, tot het zich ommuurde met een wijdere tweede vestinggordel, met
Rocca, met bastions en poorten, negen poorten in het geheel destijds, een malienkolder
uit graniet, tandenknarsend tegen het sterke Volterra, brallend
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op vrijheid en zelfstandigheid. In de dertiende eeuw beleefde het zijn rijkste bloei,
tot innerlijke verdeeldheid zijn kracht verlamde en brak. Toen naderde het donkere
tijdstip van verval; en per slot moest San Gimignano zich aan Firenze overgeven om
het leven te redden (1353).
Welke voorwaarden zou de trotse stad aan de Arno stellen, om de reddende hand
te bieden aan de verzwakte zusterstad?
Gezanten vertrekken met een onbeschreven perkament, voorzien van stempel en
wapen van San Gimignano: zij verzoeken de illustere Signoria daarop haar
voorwaarden kenbaar te willen maken en deze bij voorbaat te beschouwen als volstrekt
en zonder bedenken aanvaard. Wist men dan dat Firenze een fraai gebaar op prijs
kon stellen? Dat zou blijken.
Firenze zendt het gezonden perkament terug met een streep erdoorheen, en vervangt
het door een ander, voorzien met de stempels der Florentijnen, het overlatend aan
San Gimignano om zelf daarop een overeenkomst te schrijven, zoals men het dáár
voor goed en billijk houdt.
Città delle belle torri! Shelley die in lachen uitbarstte bij het gezicht van de beide
uitgezakte, scheve torens van Bologna - die aandoen als dwaze hansworsten uit een
potsierlijke klucht - zal stil en ernstig geworden zijn bij het gezicht van de grijze
strijders voor de vrijheid hier ter stede: dramatische figuren van vòòr eeuwen. Tracht
ze u vertrouwd te maken door ze bij hun namen te noemen: torre Cantagalli, torre
Becci, torre dei Cugnanesi, de tweelingtorens Ardinghelli, en dat andere tweelingpaar
van de Salvucci, de torre Grossa van het volkspaleis, de torre Cortesi, torre Useppi
of Chigi, en de Rognosa. Er is muziek als van klaroengeschal in de opeenvolging
van die namen der strijdlustige geslachten, echo's van epische gebeurtenissen in
heldenzang vereeuwigd, als lag daarin geheel de klaterende pracht verstild van wat
eenmaal de Republiek was van San Gimignano.
De hoogste van allen is de Rognosa. Deze was het merkteken van de gemeente.
Haar hoogte was een vaste maatstaf. Geen toren van enig ander paleis te San
Gimignano mocht in arren moed haar vijftig meter overvleugelen. Ook mocht er niet
iedereen zo maar een toren op zijn erfgoed neerplanten. Dit voorrecht was uitsluitend
voorbehouden aan wie van adel was of bezitter van een koopvaardijschip in de haven
van Pisa. Met de bouw van de Rognosa werd in 1239 begonnen. Ook is deze
waarschijnlijk de oudste toren geweest van de Città Turrita. Het was 25 jaren vòòr
Dante's geboorte, 60 jaren voor dat de dichter deze stad bezocht en het paleis
binnenging waarover het gevaarte waakt.
Torenstad bij uitstek: dit is de indruk die elk bezoeker hiervan meedraagt, de grote
verrassing zelfs voor degene die al vooruit wist wat hem hier te wachten staat: de
romance van de torens. Hiermede heeft San Gimignano zijn middeleeuws karakter
zo sprekend bewaard. Het heeft dit hoofdzakelijk te danken aan de betrekkelijke
onbereik-

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

95
baarheid op zijn hoge heuvel, ver van de heirweg waarlangs de legers trokken naar
het zuiden. Zijn bergen hebben het beschermd. In de nieuwere tijden had zijn
weerbaarheid geen zin meer. Die kon Firenze niet langer dienen. Niemand dacht er
aan om de vergane grootheid te storen in haar stil verval. Onbeduidend geworden,
werd San Gimignano als weggevaagd in het zwijgen der welig bloeiende omgeving;
en menig burger besloot van lieverlee tot afbraak van het doelloos geworden
torengevaarte dat webrokkelend verviel. Aan hout en steen leverde het nuttig materiaal
voor het oprichten van nieuwe krotwoningen. Tot herstel ontbraken de middelen. De
burgertrots was gebroken, de torens hadden zichzelf overleefd. Bedroevende tijden
van nood en duurte. Maar gelukkig greep het stadsbestuur in. Zonder inbreuk te
willen maken op eigendomsrecht van wie ook, werd in 1602 besloten tot herstel van
de oudgedienden, de verkreupelde oud-strijders. De wankele torens mochten het niet
afleggen, mochten niet sterven. Zij werden in het leven gehouden, zoals de leuze
luidde: ‘per la grandezza della patria’.
En daarmede verdiende San Gimignano zich een nieuwe faam.
Onvergelijkelijk de beide pleintjes, die het kernpunt uitmaken van het gothieke stadje.
In één punt raken zij elkander éventjes aan, de overgang van het eene in het andere,
het Cisterna-plein en het Domplein, zodat het tweede het eerste dient tot illuster
perspectief. Waar zij elkaar de hand reiken, opent de hoge ‘loggia del popolo’ haar
gespierde bogen. Deze ziet in de lengte over de plechtige Piazza del Duomo uit.
Betracht dit kleine Domplein eerst. Niet de voorgevel van de kerk is er het fraaie
pronkstuk, hoe weids ook de trappenvlucht die er heenleidt, naar het breed bordes
dat de toegangspoort vooraf gaat. Het is als een toneelverhoog voor muziekfeesten
en kleurige kijkspelen, ontrolde banieren en klokgebeier.
Tegenover de dom rijst stug en statig het Palazzo Antico del Podestà. Toegang
daartoe geeft een diepe, overwelfde ruimte met geweldige poortboog, de ‘Loggia’
geheten, open voor iedereen die ze betreden wil om uit te rusten. Heel in het rond
van deze gastvrije hal zijn stenen banken aangebracht voor gapers en slapers die een
‘dolce far niente’ huldigen, vadsige kijkers en luie vagebonden (zo die er zijn
mochten): het volk dat er zich veilig en vrij thuis gevoelt. En bij regen vluchten er
vrouwen en venters met pak en zak, en wie er ter markt komen voor de daagse
behoeften der stedelingen.
Een derde pronkstuk van dit plein is het oude Palazzo del Popolo, thans
gemeentehuis, met drie rijen spitsboogvensters boven elkaar, gepatineerd als roestig
ijzer. Het werd gebouwd in 1288, toen Dante 23 jaar was. Tien jaren later ging hij
er binnen, waar nu zijn borstbeeld staat. Hij betrad het de eerste mei 1300 als gezant
van Firenze. Het tweede plein, dat van de Cisterna, brengt het jaar 1275 te binnen,
het jaar dat de stadsput gegraven werd. Ook hier de balkvormige schaduwbeelden
van de oude torens, die van de Ardinghelli vooral, de heersende, in 1200 opgetrokken.
De woningen in het rond hebben de schennis van de eeuwen doorstaan. Met
hoefijzerbogen en
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ogieven gesierd, verluchten biforen, in de trant van het oude Siëna, de grauwe, stil
peinzende fronten.
De waterput, midden op dit plein, is doodeenvoudig van vorm, in vromen ernst er
neergezet. Twee zuiltjes, op de rand geplaatst, dragen een effen architraaf van steen,
waaraan het wiel bevestigd werd dat de emmers liet afdalen in de diepte. Toevlucht
bij belegeringen en andere benauwenissen van brand, van droogte; dierbare toevlucht
ter verkwikking bij de zomerse hitte; als brandblusser en dorstlesser, lafenisbrenger,
moest de Cisterna wel in aanzien staan. En de legende hing bloeiende ranken om het
onbebeiteld travertijn: wie driemaal er omheen wandelt, zal zonder fout de weg terug
vinden naar het mooie stadje...
Zal ik u bekennen dat ik er, onverzadigbaar, wel dertig maal omheen gecirkeld
ben? Ik heb er baat bij gevonden.
Op dit waterput-plein bevindt zich het klassiek geworden onderkomen van de
toeristen, het Albergo della Cisterna. Het palazzo is gegroeid uit het voormalige
Ospedale degli Innocenti, wat zeggen wil: hospitaal van de Onnozele Kinderen; voor
de nieuwerwetse architekten geen gemakkelijk karweitje. Maar de stemming en
atmosfeer, die oude huizen zo vertrouwelijk kan maken, bleef er. Ga binnenshuis de
grote trap op, en de gang brengt de gasten langs een glazen wand, die kijken laat tot
in alle hoeken van de grote keuken, met haar fornuizen en glanzende pannen, de koks
met de witte mutsen, de bedienden en meiden, met alwat er is aan gerei en gerief:
een tafereel dat veeleer bevorderlijk is voor de eetlust der klanten. Daarnaast de
eetzaal: maar in het zomers seizoen wordt deze verwisseld met wat er ‘het terras’
heet. Dit is geen eigenlijk terras; men zou het voor een ruime zolder houden,
langwerpig vierkant, overkapt met open dakstoel, getimmerd uit ruwe balken. Langs
twee kanten is die ruimte geheel open, worden de gebinten door zuiltjes gedragen,
zodat de wind er doorheen speelt en klimop naar binnen groeit. Het is oorspronkelijk
de ‘loggione’ geweest van het hospitaal, bestemd om er wasgoed aan de lijn te hangen
en matrassen uit te kloppen; ook kon je er ongezien 'n luchtje scheppen. En er zullen
kinderen gespeeld hebben bij regenweer, onder waakzaam toezicht van orde-broeders
in habijt, of wit-gekapte nonnen. Straks zitten er dus fleurige toeristen, babbelend
en ginnegappend bij hun kleine tafeltjes, de blinkende borden, de tintelende
wijnglazen, kristallen bloemenvaasjes en zilveren eetgerei; door de dakstoel heen
speelt het weifelend licht van smeedijzeren lantaarntjes, een warm-goudig schijnsel.
De oude bouw steunt op een vooruit stekende punt van de rots. Een gedeelte van
het stadje cirkelt in de diepte er omheen. Een klein tumult van kaneelbruine, grijs
beschimmelde daken, met mos begroeid, tussen bomengroen van schriele stadstuintjes
en een paar verschrompelde torenstompen, waar de voormalige vestingmuur nu
weg-brokkelt onder bosrank en braam. Ginds en hier een cypres, zacht zwatelend in
de lichte bries. Prachtig mozaiek van versleten en vergeten kleurigheden die een
romantisch penseel konden tergen. Daar-

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

*1

11. Certaldo: Boccaccio's woning

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

*2

12. Carducci: ‘T'amo, o pio bove’

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

*3

13. Druivenland

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

*4

14. Oud stadsstraatje

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

97
achter de weidse openheid van het heuvelende veld, met zijn zwellende graanakkers,
zijn maïs, zijn wijnstokken, tot waar, aan de rand tegen het verblekend
namiddagblauw, mijlen wijd, het blauwig-groene heuvel-gekroesel fronst van de
weggewiste Chianti-dorpen.
De open vensternissen van de loggione, hoog boven het stadje uit, waarin de
dagklaarte langer wijlen blijft, worden gedekt met voorhangen, wanneer stijgende
nachtkoelte daartoe mocht dwingen. Het zijn zware schuifgordijnen van oranjekleurig
rips. Maar men denkt er nog niet aan om ze nú al dicht te schuiven. Hun diepe plooien
staan als orgelpijpen op de plavuizen van de vloer. Hoe geraffineerd hun diep
roodachtig geel tegen het blauw van de lucht daarbuiten, waar de kleuren van
zonsondergang verbloeien, zeegroen en okergeel.
De luwe avond is zo zoel, zo stil. In de hoge luchtkoepel wijlt het
vergeet-mij-nietenblauw van de laatste dagstonde nog een korte poos, terwijl de
zuidelijk-vroege schemering al heenwaart over het veld: het dommelende land dat
donzig vergrijst en bleek wordt als een droom van mooie dingen, lang geleden. Reeds
verflauwen de geluiden van San Gimignano daar beneden, waar het avond wordt.
Nog een scheller roepen van een vrouwenstem, een lachen, het balken van een ezel,
het blaffen van een hond. Wat vroege lichtjes pinkelen van achter ruiten. Er worden
luiken gesloten. De tedere geuren van de avond stijgen, van acacia, van laurier en
oleanderbloei. Het groeiend duister spint zijn geheimzinnigheden over het verstilde
leven daar beneden, naarmate het zwijgen zich verdiept. En langzaam verliest de
avondhemel eindelijk zijn kleuren, het paarse blauw dat fluwelig verdonkerd is. De
zomeravond wacht geduldig op de eerste sterren. Hoe plotseling zijn ze er ook, als
voorzichtige lichtprikjes in het eerste grauwen, kleine zilveren vruchtjes die spoedig
gaan rijpen in het zware lommer van de zomernacht.
De oranje voorhangen werden dichtgeschoven. Elektrische peertjes doen alle tafels
glanzen. Nieuwe fonkelingen blikkeren in zilver en kristal. De gasten zijn er.
Bedienden gaan rond in hun witte jasjes, brengen dampende terrines; meisjes in
keurig zwart en wit reiken in kommetjes van geslepen glas de gereven kaas die de
soep moet kruiden. Flessen met vergulden hals worden gebracht in zilverglanzende
koelemmers... En bevreemd kijk-je rond bij dit nieuwe tafereel dat zich ontrolt in de
oude loggione, onder de verzakte balken van de donkere dakstoel, waar het
hedendaagse feestende leven zich ongedwongen ontvouwt en jezelf nog pas geleden
die andere beelden zag - het schuchtere binnenleven van het middeleeuwse hospitaal
der Santi Innocenti: kloosterbroeders in hun streng habijt, zustertjes der armen met
hun grote witte vleugelkappen die altijd weer aan duiven denken doen: het meelijvolle
thuis van de Onnozele Kinderen.
Het dierbare, verkreukte stadje is niet alleen maar mooi als een magnolia; het is ook
nog rijk aan kunstschatten en andere boeiende merkwaardigheden. Niet alleen maar
leuke pleintjes en binnenhuisplekjes, hofjes en hoekjes en verglijdende straatjes onder
die torens,
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de gevels en poorten: er zijn naast de dom nog andere kerken, met cortiles en
kloosters, elk met zijn eigen doeken en terracotta's, zijn fresco's, als het
Augustijnenklooster en het hospitaal van Santa Fina. Je bezichtigt er zeker het
tempelierskerkje van San Jacopo en de San Lorenzo in Ponte, beiden uit Petrarca's
tijd. En wanneer je al het aanwezige schilderwerk mocht gezien hebben, zul je er
een blik werpen in de stedelijke boekerij met haar 1800 perkamenten van lokaal
belang, autographieën waaronder enkele die verband houden met Dante; een diploma
van Frederik II en een bul van Bonifacius VIII. Je zult er het museum van kerkelijke
kunst gaan zien met doeken van Benozzo Gozzoli, van de beide San Gimignaners
Sebastiano Mainardi en Vincenzo Tamagni, en de kunstverzameling van het
gemeentemuseum waar het aangenaam is te verwijlen bij een Pinturicchio en een
Filippino Lippi. Je zult er naar de Rocca opklimmen om het rond-panorama van stad
en land, en om het nog bredere naar het platform van de Rognosa, afdalen naar de
Fonti, buiten de poort van die naam, in de flank van de begroeide helling: het was
de openbare wasgelegenheid van de twaalfde en dertiende eeuw, uitgehold in de
bergwand tot een indrukwekkende ruimte, waar pijlers en kolommen de gothische
gewelven schragen.
Het oude stadje lijkt eigenlijk helemaal theater, om de oude tijden voor je levendig
te houden. Het gekras van de kraaien om de torens heen is er belangrijker voor de
vreemdeling dan het gebabbel van zijn brave burgers op het Waterput-plein. Als er
ook geen brutale cinema-prenten waren, zou het kalme bestaan van ons heden er de
droom van het verleden niet storen. Ossenspannen kunnen er ongehinderd door de
smalle straten schrijden, omdat de bussen van het verkeer om de muren heengeleid
worden. Achter de gesloten vensters zoek je als vanzelf figuren van vóór eeuwen,
alsof hun vergeten profielen er nog tot leven komen onder de spanning der ogieven,
op de drempels van de portalen waar zij in- en uitgegaan zijn en de stille kerkjes zelf
zo trouw de devote geheimen van San Gimignano's antieke tijden bewaard hebben.
Dat voor de stadsmuur bij de toren van San Francesco en de poort van San Giovanni
in 1507 de stedelijke militie gedrild werd door Machiavelli, zegt ter plaatse zelf een
opschrift op marmeren plaat. Overal gaan hier gestalten van voorbijë dagen met je
mee. Van overal worden namen je toegefluisterd; marmer en terracotta spreekt er
van Benedetto da Maiano, je gaat er als aan hun hand met Tamagni en Mainardi mee,
door de stad waar zij geboren werden. Stappen van poorters en edellieden, humanisten
en monniken klinken nog voort door de nauwe straten, al verstilden zij welhaast in
de wandelgangen van de tijd. Te San Gimignano is het verleden niet voorbij gegaan.
Verlieten sommigen ook de grauwe bakermat, hun namen zijn er daarom niet verloren:
Filippo Buonaccorsi die te Rome, samen met Pomponio Leto, de stichter werd van
de Academia Pomponia en de Poolse koning Karel Albert als minister diende, zodat
hij in 1495 op staatskosten te Krakau begraven werd. Van anderen heeft de dankbare
vaderstad in lijn en kleur de herinnering bewaard, van Mattia Lupi, de historicus,
van Domenico Mainardi, canonist, van de
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rechtsgeleerde Nelli dei Cetti, op een der wanden van de Augustijner kerk geschilderd
door Mainardi. Zij knielen er neer onder de zegenende handen van de stadspatroon,
een bisschop van Modena. Onder de domschatten zal je het masker boeien van de
vijftiend'eeuwer Onofrio di Pietro, pater pauperum, zoals hij bij zijn tijdgenoten
genoemd bleef, gebeeldhouwd door Benedetto di Maiano, levendig, zo sprekend en
persoonlijk, dat je hem inderdaad meent gezien te hebben in het voorbijgaan, in een
der straten van de stad. En heb je er, midden onder de mensen, niet ook die andere
beschermer van het stadje opgemerkt, priester en eremijt, die om zijn vroomheid en
zijn weldadigheid de Job van Toscana genoemd werd. Hij viel ten offer aan de pest
in het leprozenhuis dat hij er gesticht had. Zijn naam leeft voort in de kapel die men
hem ter ere gebouwd heeft, Bartolo dei Buonpedoni, 1488. Zijn gebeente werd dáár
ter rust gelegd.
De monniksgestalten zijn zeldzaam geworden binnen San Gimignano, dat eenmaal
twaalf kloosters telde en zeven hospitalen. Fanciscus van Assisi stichtte er 'n klooster;
in dat van de Dominikanen woonde Savonarola, alvorens hij te Firenze zijn
boetprediking begon. De nobele gestalten van de Tempeliers van San Giacomo
verdwenen er, en de Jerusalemridders van de Porta San Giovanni, die het roodwitte
kruis op hun mantel droegen. Maar een andere hoge gestalte blijft er voor onze geest
nog omwaren, die er de achtste mei 1300, als gezant van Firenze het stadsbestuur
verontrusten kwam: de zaal waar hij toen het woord voerde is te San Gimignano
onveranderd gebleven.

San Gimignano
(Dante)
In dichte drommen stond de menigte voor het volkspaleis verzameld, wachtend op
hetgeen gebeuren zou. De grote vergaderzaal daarbinnen was gevuld tot in zijn
uiterste hoeken. De Podestá had niet nagelaten allen op te roepen, die zeggingschap
bezaten in de gemeente, ook diegenen van wier gezindheid hij wellicht niet geheel
overtuigd was. De hoge vensters stonden wijd geopend, zodat burgers die geen plaats
konden bemachtigen, buiten op het plein toch in staat gesteld waren om de
verhandeling te volgen. Want het ging om een zaak van groot belang. Firenze was
machtig. Kon men de trotsaards tegen het hoofd stoten? Zij beraamden
bondgenootschap en nauwe samenwerking tussen de Toskaanse steden onderling.
San Gimignano was evenwel volstrekt niet voornemens onder het Florentijnse juk
te gaan. Kon hun stad echter, die - iedereen weet dat - de mindere is in gezag en
kracht, de weigering wagen en van de hand wijzen wat Firenze, zelfs dreigend, eist?
Firenze had voor San Gimignano een volkskapitein op het oog, die ter plaatse niet
gewild was: eensgezind bleek de kleinere stad te staan tegenover de verwatenheid
van deze
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aanmatiging. Men zou niet toegeven, zich niet laten ringeloren, neen. Thans echter,
bij een laatste, hopeloze poging om alle verzet te breken en toch de plannen door te
drijven, werd een man gestuurd, wiens woord de onverzetbaarheid bezat van
breekijzers, Alighieri is gekomen om een einde te stellen aan alle uitvluchten: ja of
neen? Het zal Firenze's laatste woord zijn.
Men wist van hem. Dantes naam staat alsdan reeds in aanzien, al is hij nog eerst
35 jaar. Ook zonder geschriften van hem gelezen te hebben, wist iedereen wel, ook
te San Gimignano, dat men te doen kreeg met een grootmogendheid: scherpe geest,
helder doorzicht, politieke rijpheid, wetenschap en ondervinding, Dante, gevaarlijk
tegenstander om onstuimigheid en onbuigzaamheid. Alighieri is er, om hun trots te
gronde te slaan.
Over het plein heen klinkt zijn stemgeluid. Het klinkt als van rollende donderslagen.
De woorden rinkinken als staal op staal. Als flitsende schichten zijn bedreigingen
van zijn trillende lippen gesprongen. In ijzige stilte heeft men geluisterd, de
magistraten, de voornamen en het volk. Dan is daarbinnen het antwoord gevallen,
nuchter en koud. San Gimignano gaat er niet op in. - En de vergadering had afscheid
genomen van de gezant van Firenze, voornaam en zelfbewust. Hij mocht gaan.
Daar trad hij naar buiten, schreed over de marmeren paleisdrempel, nors en stug,
lijkbleek, het voorhoofd gerimpeld, donker vuur in zijn ogen, de haviksneus geheven,
het hoofd hoogmoedig in de nek. Hij had gefaald. Zijn brallende woorden waren
zonder weerklank gebleven. Wat hij met kracht van reden en bewijsvoeringen betuigd
had, tergend, dwingend, alles was afgewimpeld, als kaf onder de voet gelopen. Zijn
zending was mislukt; en hij kon heengaan, onverrichterzake.
Uitdagend, de mantel om zijn gestalte zwierend, daalde hij de marmeren trappen
af, zonder aarzeling, langzaam, zonder op iets of iemand te letten, zonder wie ook
van dit kramersvolk een blik te gunnen. Maar in hem woelt het als in een vulkaan
vòòr de losbarsting. Op het plein wijkt de menigte uiteen, laat hem een vrije doorgang.
Laatdunkend ziet men hem even nog zwijgend na. Waar tijgt hij heen? Dat weet
hijzelf niet. Om het even. De straat is leeg waar hij gaat en verdwijnt.
Eindelijk dan alléén, bevrijd van deze muffe menigte van verachtelijke potentaatjes
en kleinburgers. Zij hebben Dante getrotseerd, hèm en Firenze! Zij hebben het
gewaagd... Weg van deze stompzinnige kudde. Hiervandaan! Hij snakt naar openheid,
naar stilte in alleen-zijn, om vrijelijk lucht te kunnen geven aan zijn woede en
verontwaardiging, om het uit te schreeuwen: hoe hij de stijfhoofdigheid van die
bekrompen volkstroep haat: hersenloos gepeupel van kinkels en kruideniers dat,
boven de vrijheid die Firenze nastreeft, die hoogmogend Firenze zoekt, de slavernij
verkiezen kan onder het juk van Benedetto Caetani, de dwingeland op Petrus' stoel.
Had hij het dan niet scherp uiteengezet? Van het keizerrijk alleen is heil en vrijheid
te verwachten, en de Caetaner, die zich Bonifacius laat noemen, de tyran die met
Frankrijk heult, is voor arm Italië
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oorzaak van alle kwaad en kwaal. Wanneer hij als legaat de nietsontziende monnik,
de geldgierige Aquasparta op de zijnen afstuurt, betekent dit ten allen tijde noodweer
en onheil. Wat zal het lot worden van de steden die naar bevrijding uitzien en naar
vrijheid snakken? Indien Valois mocht bijspringen, jaagt hij daarmee Frankrijk in
het harnas tegen het keizerrijk, voor óns de redding; en Italië wordt weerom het
terrein van de bittere oorlogsgesel.
Dom is dit volk, brult hij, stompzinnig niet alleen, maar boosaardig en slecht, niet
bij machte om boven de belangen van partijschappen uit te zien; het vraagt alleen
maar voldoening voor eigen hartstochten en schandelijk winstbejag. Wat weten zij
van offer, wàt is vrijheid voor hen? Een vogel in de lucht. De Witten springen de
Zwarten naar de keel, de Zwarten vragen niet anders dan de Witten te verslinden:
voor het overige verkiezen zij desnoods slavernij boven vrijheid, dienstbaarheid en
verdoemenis, en kussen zij dwingelanden devoot de voet.
Feller woede maakt zich van hem meester, venijniger woorden breken los. In
wilden toorn bijt hij de lippen op elkaar, krampt hij de vuist.
Hoe hij deze Caetaner haat, met niets ontziende afkeer, krankzinnig haat! Dat hij
het zwijgen oplegge aan krakeel en seniel gekibbel, ophoude met de waardigheid
van de heilige Sleutels te grabbel te gooien. Geen Christus meer voor de simonist:
Petrus is Cesar geworden, herder van de volkeren om wereldlijk te kunnen heersen,
wetten voor te schrijven die hij zelf niet acht. De driekroon is hem niet genoeg: hij
streeft naar andere diademen. Heeft hij zelf niet, Alighieri, in de glans van het heilig
Jaar te Rome gezien, hoe monniken er met harken de offerpenningen bij elkaar
schraapten, hem door het kortzichtige volk daar voor de voeten geworpen? Om
nepoten te paaien... Ja, zò zal hij de achtste Bonifacius uitschilderen, mocht hij
andermaal naar de dichterlijke veder grijpen om zijn hart te luchten en wraak te
nemen, wraak!*)
Hij wankelt verder, als blind en doof, zonder op iets acht te slaan, niet bij machte
om zijn wilde woede te verkroppen, de handen dreigend in beweging, de vuist ballend.
De aderen langs zijn slapen zijn gezwollen, de haviksneus hakt in de ruimte, grijnzend
de verbeten mond. Stampvoetend stapt hij voort. Hij raaskalt, geraakt in zijn
hoogmoed. Hij ziet geen boogvensters in de gevels van de hoge huizen, hoe zij vol
verwijt de brauwen fronsen, geen torens die er dreigend rijzen; hij hoort geen
torenkraaien die verachtend krijsen. Toch houdt hij in en stokt, als om zich plotseling
te bezinnen...
En meteen is hij in de lege straat niet meer alleen. Een man is Alighieri behoedzaam
nageslopen, heeft hem al die tijd al oplettend in het oog gehouden: geen dorper; een
edelman, te oordelen naar zijn gewaad, baret en mantel, een tiental jaren ouder dan
de Florentijn, bleek, maar fraai besneden het intelligent gelaat, en hooggewelfd het
voorhoofd.
Nu staan beiden er op gelijke hoogte naast elkaar.

*) Dante, Inferno XIX, 52 vlg.
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Dan treedt de ander op hem toe, vastberaden, maar vol eerbied. Als bezwerend strekt
hij de hand naar hem uit: ‘Messer...’
De welluidende stem, de siddering in die klank, treft Alighieri. Diep heeft de ander
het hoofd geneigd.
Alighieri, gestoord in zijn alleenspraak, plotseling uit zijn gedachtenwereld gerukt,
stokt, het rimpelend voorhoofd nog donker van het in hem grommend noodweer.
Geen woord van bevreemding, van wrevel, geen vraag. Stilte.
Dit zwijgen dwingt de ander tot verder spreken: ‘Wil verontschuldigen, messer
Alighieri. Mijn naam is Folgore, “uomo di corte”. San Gimignano is mijn
geboorteplaats. Vergun mij, een enkel ogenblik, en wil mij ten goede houden... Indien
eerbied en bewondering voor de dichter van het zoete “Vita Nuova” mij de moed
niet gaven om uw peinzen te storen, zou ik het niet gewaagd hebben, - niet hier, en
niet nu. Maar de zeldzame gelegenheid om de grote dichter in levenden lijve te
ontmoeten en hulde te mogen brengen, kan geen Toskaner voorbij laten gaan, den
Meester dankbaar voor hetgeen hij gezongen heeft in de welluidende taal van ons
volk, tot roem van ons land’.
Met doordringende blik heeft de ander hem gemonsterd onderwijl. ‘Messer
Folgore’. Dante zegt het hem als peinzend na, zinnend.
Folgore, zijn blik verdragend, hervat, deze keer gerustgesteld en als met een andere
stem, de afgebroken rede in zangerige versvorm:
O gloria de' Latin', per cui
Mostro ciò che potea la lingua nostra!
O pregio eterno...
O roem der Latijnen, in wie
De kracht van onze taal zich toonde,
Onsterfelijk licht...
(Par. VII, 16)

‘Messer Folgore’. Alighieri herhaalt de woorden langzaam, als proefde hij er de
klank van op zijn lippen. Hij denkt na. Gaandeweg verheldert zich zijn blik. ‘Ik
herinner me uw gezicht gezien te hebben onder mijn hoorders in uw Palazzo. Ik heb
het wel degelijk opgemerkt. Maar ook uw naam - nu weet ik het op eens weer - is
mij zeker niet onbekend.
Erkentelijk ziet de oudere naar de Meester op, vol vertrouwen deze keer. De trekken
van Alighieri ontspannen zich bij hetgeen hij zeggen gaat:
‘Het is waar dat mijn gedachten daarginds wel zeer verre waren van taal en
dichtkunst, waartoe ook gij intussen wel het uwe hebt bijgedragen en zeker niet
onverdienstelijk. Ik heb van uw sonnetten gelezen, uw “Maanden en Weken”, waarin
ge jacht en spel bezingt van uw vereerde condottiere Guerra Caviccioli. Die verzen
zijn fris en levendig. Maar wellicht is uw taal toch wel te goed om ze te verspillen
aan de bonte ogenblikken van een leven van vermaak alleen en ijdele genoegens,
waar zoveel ernstiger dingen thans op het spel staan’.
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‘Niet dat ik u tegenspreken wil, Meester, maar vergun me een vraag: wanneer ik
vaststel dat politieke strijd in staat is om zelfs de dichter in u te verslinden: mag ik
u dan op mijn beurt de vraag voorhouden of ook de kunst geen heilige ernst kan zijn,
heilige roeping zelfs, het leven van den begenadigde waard?’
‘Wanneer de vrijheid dreigt verloren te gaan, de vrede van stad en land, van burger
en horige?’ En zijn ogen vlammen weer op, de haviksneus hakt in de ijlte, de rimpels
keren terug op het hoge voorhoofd.
‘Tienduizenden’, verstout zich de ander, ‘kunnen zich inzetten voor de vrijheid;
honderdduizenden mogen hun leven veil hebben voor het voorbijgaande. Maar één
enkele is er onder ons wien zijn tijdgenoten dit mogen ontzeggen, dit moeten
verbieden. Dat is Dante Alighieri. Die alleen mag zijn leven niet in gevaar brengen,
niet blootstellen. Zijn leven is waardevoller, kostbaarder dan dat van reeksen van
geslachten’.
Hem tegenspreken? Wat bedoelt de man? Dante haalt de brauwen hoog op.
Folgore hervat moedig: ‘Indien de vrijheid van Firenze verdedigd moet worden
en dit van ieder weerbare verwachten mag, - van u verwacht Firenze en als van geen
ander: onsterfelijke roem. Gij hebt daartoe de eerste schreden gezet.’
Nog altijd zwijgend beschouwt de dichter hem. Nu vloeien Folgore de woorden
van de lippen in een klare stroom. Zijn stem trilt van bezieling: ‘Wij allen die u
kennen, zijn hiervan overtuigd, dat uw “Vita Nuova” niet anders dan een voorspel
geweest is, het stemmen van uw instrument, de aankondiging van een komend
hooggetijd, als ingeluid door liefelijk klokkenspel. Ons wacht echter méér. Wanneer
dan, Messer Alighieri, zult gij de beloften inlossen door u met zoveel zelfvertrouwen
gedaan?’
‘Belofte?’ verbaast Dante zich. Hij heeft het woord gelispeld met zichtbare
ontroering. Er komt als de schemering van een glimlach op zijn ernstig gelaat.
‘Belofte inderdaad’, vervolgt Folgore met warme overtuiging. ‘Wanneer wij, die
de Kunst ons leven wijdden, omdat ons hart toebehoort aan de Schoonheid, van u
smet aandrang vragen, ja, durven eisen, dat gij uw gegeven woord gestand zult doen,
wil hierin dan niets anders zien dan een opperste bewijs van onze waardering voor
u: voor de dichter niet alleen, doch ook voor de grond die ons zag geboren worden.
Met mijn zwakke stem maant Firenze u op dit ogenblik: herinner u, Dante Alighieri,
bedenk...’
‘Wat moet ik bedenken?’ Hij wordt ongeduldig, begrijpt niet of wil liever niet
verstaan. Vorsend boort zijn blik in de ogen van de hartstochtelijke spreker daar, die
zich niet laat weerhouden: ‘Moge het dan ook geen uitdrukkelijke verbintenis geweest
zijn! Maar hetgeen gij ons in het vooruitzicht gesteld hebt, had van een stellige belofte
dan toch wel de kleur en de klank. Wij, uw vereerders, hebben het aldus opgevat en
begrepen. Wij komen met eisen tot u’.
Een gebaar van de handen, als onwillekeurig toch afwijzend. Alighieri heeft zich
hoger opgericht.
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‘Messer, het is nu wel tien jaren geleden dat Monna Beatrice van onze droeve aarde
is heengegaan naar beter sferen. Sedert leeft zij in uw lied. Maar op het einde van
uw boekje “Vita Nuova”, dat haar verheerlijkt en onvergetelijk gemaakt heeft, hebt
gij woorden geschreven die gij zelf nu wel een lange tijd vergeten kunt, maar die
onze eerbiedige bewondering u te binnen brengt en u zal voorhouden zolang gij
omgaat onder ons zonder er gevolg aan te geven. Die woorden luiden - wij allen
hebben ze in ons hart gegrift: Zo het Hem behagen mag, door Wien alle dingen
bestaan, dat ik mijn leven nog enkele jaren mag rekken, hoop ik van Haar te zeggen
wat nooit nog van iemand werd gezegd’.
Een zucht. Dat is het zwijgend antwoord van de dichter. Hij strijkt nadenkend met
de hand over het hoofd en knikt. Beatrice.
‘Haar zonneschijn is niet voor goed weggebleekt in dit leven, Messer Alighieri.
Het ligt aan u, en zij zal voor eeuwig leven in deze onze wereld. Dichter van de “Vita
Nuova”, doe uw woord gestand, los uw beloften in. De tijd dringt intussen. Of liever:
de tijd van uw rijpte is aangebroken. Gij telt nu vijf en dertig jaren: het midden van
de reis van uw leven allicht. En het leven is kort. Thans behoort gij uw wieken uit
te slaan, de gulden sandalen aan te binden voor de beloofde tocht naar de hoge toppen.
Wij vragen ons in spanning af wat het zijn zal: een apokaliptische hymne, een
meditatie over de vier uitersten van de stervelingen, een hooggezang op leven, dood
en eeuwigheid of een stralend poëma over de liefde die het al beweegt en de sterren?’
Zwijgend staat er de dichter als ging een vizioen aan hem voorbij. Folgore, nu met
fluisterende stem:
Questo tuo grida fera come vento
Que le più alte cime più percote. (Par. XVII, 128)
Uw dichterroep zal wezen als een stormwind
Die schudden doet tot zelfs de hoogste kruinen.

Geroerd reikt Alighieri hem de hand. Folgore houdt ze in de zijne en brengt ze aan
zijn lippen. Schouder aan schouder gaan zij beiden dan verder, de stadspoort tegemoet,
langs de walmuur heen. Geur van bloemen stijgt, wolkt naar hen toe. De blauwe
verte opent zich onder de open hemel. Donker staan de beide gestalten nu tegen de
zonnige achtergrond, de heuvels langs den einder wentelend. Dan vernevelen de
silhouetten langzaam in het milde, goudige zonnelicht.

San Gimignano
(Ghirlandajo en Santa Fina)
San Gimignano, grauw-bruin in het grijs-groene landschap, in zich zelf gekeerd en
schijnbaar hard te ontbolsteren, zoals het daar beslo-
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ten ligt binnen zijn vestingmuur, saamgebald en nors-weerbarstig, door de spiedende
torens bewaakt, kan je stug voorkomen, in zelfvoldaanheid trots: een braambos niet
benaderbaar. Onder die dorens echter slaapt een bloem, als de schone slaapster binnen
het honderdjarige woud. Maar wat betekent doorn en stekel, voor wie dit rozenhart
geraden heeft? In raadsel en verzwegenheid bezit ook dit stadje zijn zoet geheim,
zijn ‘perle die verborgen leit’.
Speurend vind-je het rozig pad daarheen. Een klank leidt je, een teken wordt
zinnebeeld. Hier een ding, daar een benaming. Zo wordt een vermoeden gewekt, dat
als verwachting gaat bloeien. Je volgt den tragen voortgang van de bouw der
geheimzinnige melodie. Als door een kristallen fluit gezongen, komt de naam je toe:
Santa Fina. Er is voorjaarsgeur in dien klank, dien naam. Het is bloei van zilveren
wilgenkatjes en sneeuwklokjes: dra poeiert honingzoet het gulden stuifmeel. En als
je eindelijk alles weet, zal het zijn als zonlicht. Santa Fina: met deze naam gedoopt,
heeft het stedelijk hospitaal de zoete naam wellicht voor het eerst op je lippen gelegd.
Daar, in de voorhal, staat een borstbeeld van een vrouwelijke vijftienjarige, jeugdig
en vol lief bekoren, een heilige voorstellend, beschermster van het ziekenhuis. Vijf
jaren lang lag zij zelve lijdend neer, in onvrijwillig martelaarschap. Geduldig verdroeg
zij de zware ziekte, God overgegeven in vrome liefde. Fina, een plaatselijke heilige:
wie, buiten San Gimignano, kent haar?
Bezoek de schatkamer van de dom, het gewijd museum van dit stadje: er is een
sluier van Santa Fina, een kroon van Santa Fina, een diadeem van wit brokaat, bestikt
met paarlen en gesierd met bont gesteente, zwaar barok. Je kijkt er heen bevreemd
en vraagt om uitleg. Fina leefde tussen 1238 en 1253.
De diadeem met zijn paarlen en stenen werd vervaardigd in 1603. Hij werd
gedurende de feestdagen gelegd op de marmeren graftombe van de Heilige als een
huldigend sieraad. Hij werd in later tijd een museumstuk. Maar de sluier van Santa
Fina doet nog altijd dienst. Het is een doek van witte zijde van de XVIIde eeuw, met
rijke stiksels gesierd. Gedurende de feestdagen van de Heilige, de 12de Maart, wordt
deze doek in volle luister ontplooid en uitgehangen over de rand van de preekstoel
in de dom, waar zich Santa Fina's marmeren graftombe bevindt. En het is als een
bloemige regen, onbewegelijk geworden in zijn val, wanneer deze sluier er de
glinsteringen opvangt van zonneglans en kaarsenschijn, zwevend boven de gebogen
hoofden van de biddende pelgrims.
Maar laat je vervolgens vertellen van deze feestdag, hoogtijdag en kroondag van
San Gimignano's domkerk en stad, Fina's sterfdag, een lentefeest voor heel de omtrek,
waarbij de grijze dom, in 1148 door Paus Eugenius gewijd, naar de legende wil, het
stralend middelpunt wordt met de beroemde grafkapel van de Patrones der hele
landstreek. Dan beleeft het heiligdom, met fresco's op al zijn wanden, zijn schoonste
glorie: het drievoudig schip met de dubbele zuilenreeks, vol pelgrimerend volk in
bonte wemeling, zijn donkere, nisvormige koorkapellen doorluisterd met kandelaars
en offerkaarsen, zijn verluchte gewelven beschenen en feestelijk verhelderd door de
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glans van fonkelende lichtkronen. Dan is het als kregen al die beschilderde muren
eerst hun vollen zin en betekenis, als prentenbijbel voor den ingetogen bezoeker.
Zelden zijn kerken, zoals deze, zo volledig, tot in alle hoeken, met fresco's gevuld.
En overigens zijn het allen kunstenaars van verdienste uit het verleden, die er hun
primitieve verbeeldingen lieten bloeien, Fredi da Siena, Barna di Siena, Taddeo di
Bartolo di Fredi, Pier Francesco Fiorentino, Benozzo Gozzoli en Domenico
Guirlandajo, met zwager en broers.
Niet alleen dat de stad dan bevlagd is, de huizen verlevendigd en feestelijk gesierd
met bonte tapijten, de straten met groene meien bestrooid, ook de natuur zelve neemt
dan deel aan het feest van Santa Fina. Op alle stadsmuren, in de voegen van de op
elkaar gemetselde stenen der ros-bruine omwalling, om poortboog en trans, en waar
zij maar houvast en voeding vinden in de verweerde mortel, bloeit dan een welige,
wilde overvloed van kleine blauwe viooltjes, ‘violacciocchi’, die te San Gimignano
‘de viooltjes van Santa Fina’ heten.
Laat je haar kapel ontsluiten, zwaar getralied en gegrendeld, rijk gesmukt: een
modelbouw van de Renaissance, opgetrokken in edelen eenvoud, in harmonische
evenwichtigheid. Het is als de volmaakte strofe van een schoon gezang. Zo wilde
het volk in zijn verering dat ze zijn zou, om het stoffelijk overschot ten eeuwigen
dage te bewaren als in een kostbare schrijn en edele schatkamer. Giuliano da Maiano
(1468) bouwde ze. Deze ook ontwierp het marmeren altaar dat er zich bevindt en in
reliefs de wonderen vertelt van de jonge Heilige. Benedetto da Maiano heeft dit
gebeiteld. De grote fresco's aan beide zijden daarvan zijn van de hand van Domenico
Ghirlandajo; zij behoren tot het beste dat zijn penseel heeft nagelaten.
Deze zacht-kleurige kapel is als het hart van San Gemignano, het heiligdom van
zijn mystieke roos. Hier ademt de stilte stiller in de donzige schaduw van die rijk
beschilderde wanden, die rondende gewelven. Hier bloeit een vroomheid die van
vòòr eeuwen is, rondom een mystieke tegenwoordigheid.
Hoe is deze vroegrijpe Florentijn hierheen gekomen, Domenico Ghirlandajo, zoon
van den goudsmid? Zes en twintig jaren telt hij nu; hij is even oud als Lorenzo il
Magnifico. Hij is nog lang geen beroemd meester. Hoe kon dat op zijn leeftijd? Hij
is nog nauwelijks leerling geworden van Alessio Baldovinetti en reeds staat hij hier,
geroepen voor een opdracht die ouderen, in het vak vergrijsd, welhaast aan het
wankelen had gebracht. Klanten van zijn vader, den edelmid, die zijn naam ontleend
heeft aan de kroontjes van edel metaal die hij in zijn werkplaats vervaardigde voor
de Florentijnse kindertjes, om ze te spannen om hun vlosse haren? Of wellicht een
van de kanunniken van San Gimignano's ‘insigne collegiata’, die proeven gezien
heeft van zijn vaardigheid met het penseel? Hij had de eerste bewijzen van zijn
beloftevol, vooral portretterend talent gegeven in verscheiden Madonna's, twee te
Pisa, een in de kerk van Sant' Andrea de Brozzi, langs den weg van Firenze naar
Poggio a Cajano; een in
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de kapel van den wereldontdekker Vespucci te Ognisanti. Met welk een ijver had
hij zich op het vak geworpen van Giotto en Masaccio, eenmaal dat hij aan de
werkmanswinkel van zijn vader was ontsnapt. Hij had wel alle muren van Firenze
met fresco's willen bedekken. Zulke jonge veulens lopen hard van stapel. En misschien
was het deze vurigheid van den jonkman, die een beproefde kenner vertrouwen had
ingeboezemd: men moest hem de gelegenheid geven om zijn ontluikend talent tot
volle ontplooiing te brengen.
In San Gimignano zelf liep op dat ogenblik een jonge schilder rond, die de aandacht
op zich had getrokken. Maar hem kon men dit werk niet toevertrouwen. Daarvoor
was hij nog te jong, deze Sebastiano Mainardi. Daarvoor had hij ook niet genoeg
ervaring opgedaan. En hier nu werd iets bizonders verwacht, een opperst kunstwerk.
Er was een zucht naar schoonheid over de stad gestreken als lauwe lentewind, sinds
de oude Siënese meesters Fredi en Barna de zijbeuken van de dom hun bonte
kleurigheid gegeven hadden, waarop zij terecht zo trots was. En nu was er nog iets
anders gebeurd, dat het stadje in beroering had gebracht. De Augustijnen hadden
voor hun huis een Mecenas gevonden in Fra Domenico Strambi; zo konden zij er
toe overgaan om in hun kerk het leven van hun stichter te laten uitschilderen in
zeventien grote taferelen. En wie hadden ze daartoe weten over te halen? Niemand
minder dan Benozzo Gozzoli, leerling van Fra Angelico.
Thans ging het om Santa Fina en haar grafkapel, de beminde stadsheilige, de
lievelinge van de landouw. In 1465 was de kapel klaar gekomen. Drie jaren te voren
had Benozzo Gozzoli met zijn leerlingen de kerk van de Augustijnen de faam bezorgd
van een ware kunsttempel. Reeds schreef men nu 1475 en nòg stonden de
kapelwanden er blank en bleek als water. Het was meer dan tijd om deze schandelijke
achterstand in te halen. En zo was Domenico Ghirlandajo dan nu geroepen naar San
Gimignano.
Wat Sebastiano Mainardi betrof, daar had men wat op gevonden. Sebastiano was
een zachte, vriendelijke jongen. Hij was jonger in jaren, zoals Domenico ook in
vaardigheid en vakkunde zijn meerdere was. Mainardi kon dus van hem leren, wilde
hij hem ter zijde staan, wanneer goede verstandhouding tussen hen mogelijk was,
en vriendschap groeien wilde.
Domenico Ghirlandajo is met David, zijn drie jaar jongere broer, van Firenze naar
San Gimignano ontboden; Sebastiano Mainardi is er bij gehaald, nu de gasten
ontvangen worden in de proostdij. Zij bezichtigen de kapel van Santa Fina. Zij staan
er met opgericht hoofd en meten de wanden in gedachten, schatten de kleuren voor
hun palet, terwijl de bejaarde proost hun zijn voorstellen doet. Het moest iets bizonders
worden! Het zou dan ook iets worden, waarvan Vasari later zeggen kon ‘laquale è
cosa bella’. En aandachtig luisteren de drie jonge mannen nu naar het levensverhaal
van de jeugdige Heilige dat de grijze proost voor hen ontvouwt, misschien wel met
gelijke woorden als die voor ieder nog te lezen zijn op 't kreukend perkament van
de ‘Vite de Santi e Beati Toscani’ van Abate Razzi, opgedragen aan den
kardinaal-aartsbisschop van Firenze in 1605. En on-
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derwijl, al luisterend, zijn zij bezig in hun verbeelding met de schets op beide wanden
van groeperingen en gestalten.
Legende vol liefelijkheid wel is waar, doch ook niet vrij van middeleeuwse
rauwheid en dus barbaars: moet het de fijnbesnaarde Florentijnen niet afschrikken?
Zij zijn een zo geheel ander bestaan gewend in hun eigen tijd; hun gedachtengang
is vreemd geworden aan de levensopvattingen van de tiende eeuw, de levenstijd van
deze Heilige, raadselachtig voor een jeugd die het lentelied van Lorenzo II Magnifico
zingt: ‘chi vuol esser lieto, sia’. Fina, in zekere zin een tegenhanger van Lidwina van
Schiedam. Firenze ademt weelde en geluk, beweegt zich in louter schoonheid, nu de
grote dagen van Cosimo, de pater patriae, in de schaduw gesteld worden door de
zonneschijn van het gezegend ogenblik, sinds de Prachtlievende, de dichter, voor
Firenze het brandpunt is van een aanzijn in louter feest en schittering. Alle beloften
staan in bloei; men schudt er niet dan bloesem van den rijken levensboom. Firenze's
volk doorzwermt in hoofse sierlijkheid zijn trots bestaan, waarbij zin en geest hun
volle bevrediging vinden. In overvloed van genietingen werd men er weer Helleen.
Wat strelen kan, wat de ziel bevredigt, is der wereld terug gewonnen door het
Humanisme, dat de cultuur der Antieken uit haar graf verrijzen deed: vita nuova
eener onbezorgde en blijde mensheid, die zich kroont met rozen. Figuren die de
schilders schilderen, dragen nog wel namen van heiligen, maar zijn niet anders dan
de triomf van het schone lichaam, de edele vorm. Het noodweer van Savonarola's
donderende vervloekingen is nog niet losgebarsten. De grauwe boeteprediker zit nog
nokkend in ditzelfde San Gimignano in zijn zonneloze cel.
Maar toch heeft voor de beide Florentijnen de legende, door de proost verteld,
haar eigenaardige bekoorlijkheid, daar ook zij, de schilders, zoons van burgers zijn,
van goudsmeden en mozaikwerkers. Fina de Ciardi behoorde tot het volk. En
daarenboven is zij een meisje, een vijftienjarig kind. Dat roept kinderen van Firenze
voor Domenico's peinzenden geest en oog, kinderen die in bloeiende weiden dansend,
Firenze's vrolijk meifeest vieren. Was het niet aldus, dat Dante zijn Beatrice zag voor
het eerst? Hij ziet het eigen zusje Alessandra reeds op den aanvalligen leeftijd, die
Fina's leeftijd was toen haar lijden haar tot liggen dwong. Alessandra, de liefdevol
verwachte, kind van Domenico's tweede moeder, is eerst pas geboren; maar in zijn
verbeelding ziet hij haar opgegroeid; het is deze prille, tere schoonheid van het
ontbloeide zusje, die hij in deze fresco's Fina geven zal.
‘Chiamata Fina’, luidt het naief in het verhaal dat de grijze proost ontroerend
navertelt, ‘quasi indovinando che non altramente nell' infermita e per servigio di Dio
havesse a raffinarsi che faccia l'oro nel fuoco: Fina geheten, omdat ze “geraffineerd”
moest worden door loutering, zoals dat met goud het geval is in de smeltkroes’. En
terwijl hij dit zegt, kijkt hij glimlachend naar de beide Florentijnen, zonen van den
goudsmid, die den blik begrijpend opvangen en vriendelijk lachen om de toespeling.
‘Zou dit “Fina” niet wellicht ook Serafina wezen?’ meent Domenico. Maar de
proost let niet op zijn vraag. Met omzichtigheid zet hij zijn
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levensverhaal van de jonge Heilige voort: ‘Als kind ontvlucht zij de wereld en haar
omgeving, alles, om geheel in te keren in die inwendige wereld van haar brandende
liefde tot God. Lichamelijk is zij verre van misdeeld. Zij zou geen vrouw geweest
zijn, als zij niets daarvan geweten had. Maar zij vreest gezien te worden, opgemerkt
om haar liefelijk voorkomen. Zij wil geen aandacht trekken en gaat haar weg met
zedig neergeslagen ogen, zodat zij alleen maar ziet waar zij haar voeten zet. Elke
gedachte aan opschik blijft verre van haar, wier geest alleen maar gericht is op de
Goddelijke Bruidegom. Zij vast en waakt en kastijdt haar lichaam, bidt in den nacht;
en heel den dag arbeidt zij met de naald, om alle ledigheid te vermijden: ‘luiheid’
zegt de vrome verhaler, ‘vooral bij de vrouw de grote vijand van alle deugden; maar
niet minder ook om, zeker moeizaam, het dagelijks brood te verdienen voor haar
ouders en voor zichzelf’. In gedachten ziet Domenico zijn kleine zusje Alessandra,
bloemig opgegroeid, het ranke kopje over den borduurlap gebogen...
‘Zoals, volgens San Girolamo’, voegt de proost eraan toe, ‘ook Maria gedaan
heeft, die met de naald voorzag in haar onderhoud in het huis van Nazareth’.
De jonge mannen volgen het verhaal in spanning, als de proost vervolgt: ‘Maar
dan werd de kleine Fina ernstig ziek. Ze was tien jaar, toen de ziekte haar overviel;
doch deze zou voor haar het grote middel worden voor de volkomen loutering. Zij
was alsdan tot geen enkele bezigheid meer in staat; maar nog kon zij boeten voor de
zondaars: en zo weigerde zij nu verder te rusten in een zachte legerstee; zij wenste
gelegd te worden op een houten tafel zonder matras of dek, zijzelve alleen maar
geborgen onder een laken. Vijf jaren lang lag Fina aldus op eenzelfde plank, zonder
vandaar op te staan, zonder verroeren, zonder zich te laten verleggen, aldoor
volhardend op de zelfde plaats, in dezelfde houding, zodat het tafelvlak allengs begon
te rotten onder haar deerlijk lijdend lichaam’.
Twijfelend afwijzend blikt Domenico naar den verhaler op, geraakt in zijn fijne
gevoelens van wuft Florentijn. In een flits der herinnering ziet hij het tafereel der
straten van Firenze, doorwemeld van de hupse menigte. Feestelijke stoeten ziet men
er vaker, sinds hertog Lorenzo in het huwelijk getreden is met Clarice Orsini, nu zes
jaren geleden, en er het volk met zijn prachtsontplooiïngen vermaakt.
‘Wel middeleeuws en rauw is dit verhaal’, vergoelijkt de grijze proost en dit is
alles nog niet. Doch wacht op het slot. Denk dat dit gefantaseerd is om de tegenstelling
met het bloeiend einde. Luistert. De plank werd rot, waarop de lijdende lag, en weldra
begon het vunzig hout te krielen van wormen. Muizen en ratten kwamen gretig af
op het veretterende vlees van de jeugdige martelares uit vrijen wil. Het ongedierte
begon te knagen aan haar leden, te wroeten in het arme, aldoor roerloze lichaam,
zodat dit geheel doorwond en bloedig werd van de scherpe tanden der onverbiddelijke
knaagdieren, aldoor meedogenloos. Zelfs beten zij de stille lijderes een oorlel af.
Maar Fina verduurde dit alles zonder zucht of klacht. Zij lag er met blij-verhelderd
gelaat en volkomen rustig. Geen zweem van neerslachtigheid kwam over haar. Zoals
haar geschiedde, wist zij, was het Gods wil.

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

110
Zij wenste geen wijziging, zocht geen verlichting. En de dieren bleven komen en
knaagden steeds voort; het hout werd geheel verteerd onder haar lichaam. Het vunzig
bederf daarvan kwelde ten langen leste het reukorgaan op ondragelijke wijze. Fina's
lichamelijk lijden werd ook nog verhevigd door het overlijden van haar moeder: als
wees bleef zij in haar ellende achter, volkomen verlaten. Toch was er gelukkig nog
haar voedster, Monna Beldia, die haar bijstond in haar uiterste, terwijl een meewarige
buurvrouw, Monna Buonavontura, voor haar bedelen ging en haar van het luttele
hoogst-nodige voorzag.
‘Bij den slag die haar moeder trof, had Fina de duivel lijfelijk gezien, als een slang
gekronkeld om den dwarsbalk van haar sober kamertje. Acht dagen voor haar eigen
verscheiden echter komt een troostende verschijning tot haar: Sint Gregorius, zelf
een groot lijder tijdens zijn aards leven, verkondigt Fina haar naderend einde. Op de
dag van zijn feest wordt zij verlost. Monna Beldia steunt in deze laatste bittere
lijdensdagen haar smartelijk hoofd en houdt dit zo lang, tot haar hand daarbij verlamd
wordt. Onderwijl ontketent de helse vijand een gruwelijk tempeest van storm en
slagregens, in woede ontstoken om Fina's eindelijke triomf. Allen sidderen bij dit
noodweer, dat aan het bitter uur van Golgotha doet denken. Vastgeklonken aan haar
lijdenssponde sterft het kind, zoals de Heer zelf aan het kruishout. Wanneer de beide
vrouwen dan het arme lijk optillen, blijven stukken lillend vlees daarvan kleven aan
de tafel die haar sponde was, weggescheurd uit het bloederig lijk, dit aas der wormen.
‘Maar in ditzelfde ogenblik veranderen deze kwalijk riekende flarden van veretterd
mensenvlees in een wonderen bloei van welriekende violen. Pijn en dood hebben
hun beangstigend woord gesproken: nu bloeit er, stralend en liefelijk, Gods bloeiend
voorjaar uit. Een geur van zoete balsem vult het sterfhuis. Het vermolmde hout,
waarop de martelares lag uitgestrekt, staat plotseling in bloei, een bloeiend perk
gelijk. Het ongedierte dat zich gevoed heeft met haar schamele menselijkheid, wordt
zelf ook in bloemen veranderd. En dit is Fina's eindelijke triomf op aarde, beeld van
de verukking die haar wacht aan het hart van Hem, die zij in zijn lijden heeft gevolgd.
‘De mare van het wonder vliegt door San Gimignano. Terzelfder tijd vangen de
klokken van alle kerken aan te luiden, zonder dat mensenhanden het zeel beroerden.
Het zijn de engelen die er de klepels in beweging brachten. Fina's lijk, ter hoofdkerk
gedragen, blijft er dagen lang uitgesteld ter verering: de menigte wil er niet van
scheiden. Een lamme, Mellina di Ginaldo, wier benen volkomen krachteloos zijn,
neemt Fina's dode hand, om daarmee haar knie aan te raken, en wordt op slag
volkomen geheeld. Monna Beldia, de voedster, knielt bij de lijkbaar en vraagt
genezing voor haar verlamde hand: en de dode heft haar eigen rechter hand omhoog,
drukt daarmede driemaal de hand van Beldia, en ook deze is genezen’.
‘Ja, dit slot is bevredigend en dichterlijk’, zegt Domenico, terwijl zijn blik, al
metend, nog eenmaal over de beide wanden heenvliegt. ‘Ik zal er Fina's smartelijkheid
en verheerlijking voor u schilderen,

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

111
maar dan zoals ik het in mijn verbeelding zie - zoals ik het geloof’. Goedkeurend
knikt de proost hem toe. ‘Men moet de schilder in zijn arbeid vrijlaten, geen nodeloze
banden aanleggen’. Alleen vraagt hij nog, alsof dit moeilijkheden geven mocht: ‘Hebt
ge modellen nodig?’ ‘Modellen’, glimlacht Ghilandajo. ‘Vind ik er niet genoeg tussen
uw koorheren, kosters en koorknapen, die wel eens komen kijken naar ons werk?’
‘Maar voor Fina's beeld en gelijkenis?’ meent de grijsaard.
‘Geen nood’, is Domenico's oordeel. ‘Hierbij kom ik uit met mijn verbeelding’.
En hij denkt aan het blonde zusje. Hij ziet de jong geborene al geheel volgroeid. een
prille bruid in de sier en schoonheid van haar rozige jeugd. Hoe valt zijn blik hierbij
als plotseling, onwillekeurig op die mooie jonkman, Sebastiano Mainardi, die bij
hem staat, zijn zachte ogen vol bewondering op hem gericht.
‘Heer proost’, zegt hij, ‘wat dit betreft, zult u tevreden zijn’.
‘Aanvaard’. En op dit akkoord geven zij elkaar de gebruikelijke handslag.
Nu schildert Domenico Ghirlandajo er zijn beide beroemde fresco's; zijn broeder
David en Sebastiano Mainardi, alreeds hun beider vriend, staan hem bij met vrome
vlijt. Hij schildert Fina, blond en liefelijk, in haar sober, zindelijk kamertje, in tot de
voeten lang en strak gewaad er uitgestrekt op een plank, gelegd op de naakte vloer:
hoe zij er Sint Gregorius ziet in een ovale omlijsting, versierd met engelenkopjes;
ook de beide vrouwen van de legende, die er haar omgeven, nemen de verschijning
waar, als dom verbaasd. De voorstelling is gehouden in hogen eenvoud en ademt
een sfeer van rust en vredigheid. Niets is er van de rauwe realistiek van de
middeleeuwse legende. Daar vond de XVd' eeuwse Florentijn geen smaak in. Zijn
tafereel, in een warme bloei van kleuren, ademt veeleer blijdschap, ademt louter
schone harmonie. Er gaat ontroering van uit, en wijding. En toch is er ook het leven
van zijn dagen in weergegeven: voorwerpen die in hun verstilde soberheid
betrekkelijke armoede uitdrukken, ook deze edel en fraai van vorm: een granaatappel
op een bord, fles met drinkglas, metalen schotel. Door het geopend venster glimlacht
een lieflijk Toskaans heuvellandschap, door de open deur straalt zonlicht naar binnen
van een blijden voorjaarsdag, geurig van zoeten bloei en frisse honigreuk. Een
getemperd realisme, gedrenkt met poëzie. Niet Fina, de deerlijke martelares van den
ouden proost is het, maar de toekomstige, jonge Alessandra, uitgestrekt daar
neerliggend in het blauwe kleed, de handen gevouwen, opgericht, het gelaat gezaligd
door de extase, als dat van een engel die wonderen schouwt.
David werkt naast hem, mengt kleuren op het palet. Bastiano, die op een hoge
stelling daarboven Evangelisten maalt in het gewelf, komt veel te vaak nieuwsgierig
kijken en bewondert: ‘Hoe mooi je haar gemaakt hebt, Domenico, hoe lief ze is,
aanminnig om er het hele leven lang zo naar te kijken, vol verering inderdaad...
Alessandra’.
‘Neen, jongen, Fina, Santa Fina’, verbetert hij hem.
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Maar Sebastiano is koppig en wil niet horen: ‘Vertel me van haar’. ‘Alessandra’,
lacht David. ‘Hoor dan toch: die ligt nog in de luiers’. ‘Maar ze is het toch!’ wil
Sebastiano weten? ‘Meester, is het zo niet?’ In den stralenkrans van Santa Fina
schildert Ghilandajo onderwijl hoe zijn zusje Alessandra eenmaal zijn zal, hoe hij
haar nu al ziet, zo lief, zo zacht, zo eenvoudig, blond en stil. En Sebastiano vraagt
en vraagt... Hij vergeet dat zij schilders in een kerk zijn, schilders van heiligen: hij
aanbidt in stilte de schoonheid van het ideale kind.
Meer samengesteld is de tweede compositie, met daarbij groter schittering, intenser
leven. Hier ligt Fina dan nu op haar praalbed ter vorstelijke uitvaart, in de schaduw
van de koorschelp van een zwierige Renaissance-kerk, met op beide zijden daarvan
San Gimignano's vele torens. De purperen baar is omgeven door een dubbelkoor,
lofzingende knapen en burgers, priesters die de bisschop omringen. Monna Beldia
wordt geheeld, de genezen lamme knielt er, dankbaar voor zijn genezing. Een sfeer
van muziek en zang en klokkestemmen is er, van harmonie en schoonheid, om de
sponde met haar tapijt en kussens, gesierd met gouden kwasten... En aldoor komt
Sebastiano, vertederd en als een goedmoedig kind, ook weer naar deze Fina gluren,
Alessandra slapend:
‘Meester, zal ze eenmaal zo mooi zijn, zo lief als je ze hier geschilderd hebt?’
‘Jongen, je ladder op! Ga terug naar je kerkvaders en profeten en doe je werk.
Anders ga ik nog geloven dat je inderdaad verliefd bent in mijn kleine Heilige’.
‘Alessandra’, fluistert Sebastiano, maar zonder dat iemand het hoort.
Hoofdschuddend kijkt Domenico hem een ogenblik na: ‘Een goeie, trouwe jongen,
zonder ook maar iets van ijverzucht of naijver; en hoe hij hun toegedaan is, hem en
David. Maar zoals hij die naam Alessandra bijna fluisterend uitspreekt, als met
fluwelen lippen, die er de zoetheid van proeven als van honing en bloemen’...
‘Sebastiano, die goeierd’, zegt David op zijn beurt en schudt het hoofd in gedachten.
‘Almaar Alessandra, ons luierkind. Als ze volwassen was, zou hij liefst naar Firenze
vertrekken om te zien wat er van is’.
‘En waarom dan wel niet?’ vraagt Domenico zich af, die voor zich zelf heeft
uitgemaakt dat hij vast en zeker niet trouwen zal voor zijn dertigste jaar, - en zijn
eigen verloofde, Costanza de Bartolomeo Mucci, is dan toch ook twaalf jaar jonger
dan hijzelf is. ‘David, roep hem terug’.
Bastiano komt weer naar beneden van zijn stellage; hij staat en wacht, en gluurt
naar het fresco. ‘Meester...’
‘Sebastiano’, zegt Domenico vriendelijk; hij kijkt hem aan met keurenden blik.
‘Kom mij model staan, hier, voor de begrafenisstoet. Ik heb er half San Gimignano
bij vereeuwigd, kindersnuitjes en stevige, stoere mannen-tronies. Laat er ons zelf
ook bij gaan staan, jij, mijn broer David en ik: zo kan het dan iets worden als een
familieportret. Maar kijk daarbij niet al te honingzoet naar de kleine Santa Fina: het
blijft een begrafenis verbeelden’.

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

t.o. 112

15. Volterra: aardverschuivingen

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

t.o. 113

16. San Gimignano, torenstad

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

113
‘Neen, Meester’, antwoordt Sebastiano verrukt: ‘het is de slaap van een prinses uit
sprookjesland’.
De fresco's van Santa Fina zijn dan gelukkig voltooid. Ghirlandajo verlaat San
Gimignano en vertrekt naar Rome. Hier, in de Capella Sistina, mag de jonge schilder
zich nu meten met de grootste meesters van zijn tijd. Rekent hij er Michelangelo tot
de schaar van zijn leerlingen, Michelangelo zelf beweert dat Ghirlandajo, na een
verblijf van zeven jaren, uit ijverzucht op deze leerling, de Eeuwige Stad verlaten
heeft. Zeker is intussen dat de oudere meester moet gevoeld hebben hoe in de
kunstwereld een andere wind begon te waaaien. Nieuwe stromingen braken er zich
baan. En hij keerde terug naar Firenze.
Domenico neemt zijn weg over San Gimignano bij zijn terugker naar zijn vaderstad.
Hij heeft nu vrouw en kind. De jongen kreeg de naam van Bartolomeo. Zal hij
zijn vader opvolgen als meester in het mooie schildersvak? Zo niet, dan ziet hij zijn
eerstgborene zonder spijt terecht komen in een klooster. Rodolf heet zijn tweede
zoon. Zo deze dan maar begaafd is en als schildermeester zijn beroemden vader eer
aandoet. Te San Gimignano schildert Ghirlandajo deze keer een ‘Boodschap des
Engels’ in de Dom. Of wellicht maakt hij daarvoor alleen maar de schets, een ontwerp
dat hij Sebastiano Mainardi laat uitvoeren. Want hij is misschien toch vooral naar
San Gimignano teruggekeerd om er Sebastiano de trouwe hand te drukken. Voorzeker
óók om er nog eenmaal bewonderend op te zien naar Benozzo Gozzoli's werk in de
kapel van de Augustijnen. Samen met Sebastiano staat hij nog eens weer voor de
kleurige panelen van Santa Fina's kapel. Moest hij niet dankbaar ook naar het graf
van de kleine Heilige komen, die hem aanleiding geworden is tot zijn eerste
meesterwerk? Nu betracht hij het met gescherpten blik, na alles wat hij te Rome heeft
mogen bewonderen. ‘Santa Fina's voorjaar’: zo heeft hij in zijn geest en hart dit
schoon en gelukkig beginnen te San Gimignano genoemd. Laat Santa Fina nu ook
zijn verder leven zegenen met den rijkdom der vervulling.
Zo Domenico den jongen vriend al niet meegenomen heeft ter verdere reis, dan
heeft hij hem toch zeker overreed om ook den weg in te slaan naar Firenze. En ze
hebben natuurlijk gesproken over Alessandra. ‘Kom je ervan overtuigen’, heeft
Domenico, trots op het jonge zusje, gezegd, ‘tot welk een ranke bloem de haast
achtjarige is uitgegroeid’. Sebastiano bloost en knikt toestemmend. Hij heeft volstrekt
geen tien jaren meer te wachten, berekent hij in stilte, tot het mooie meisje huwbaar
zal zijn.
Nu is Domenico thuis. Vol moed gaat hij aan nieuwe scheppingen beginnen. De
Santa Maria Novella te Firenze wacht op zijn penseel. De roem is hem achterna
gelopen. Hij geldt als een volleerd meester in zijn vaderstad.
Zijn leven zal echter niet rijpen tot een gouden herfst. Hij is niet ouder dan 45
jaren wanneer het noodlot hem het palet uit de hand
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slaat (1494), Twee jaren na de dood van il Magnifico. Een verraderlijke, pestachtige
ziekte heeft hem neergeworpen op het sterfbed. Sebastiano Mainardi is bij hem. Ook
Alessandra is er. ‘Kinderen’, zegt de zieke met reeds brekende stem, ‘weest gelukkig
samen’, en hij legt hun handen in elkander. ‘Per la servitu e gentilezza’, zoals Vasari
zich later zal uitdrukken. En ‘Cosi l'amicizia loro fu cambiata in parantado: zo werd
vriendschap in verwantschap veranderd’. ‘Santa Fina's voorjaar staat nog eenmaal
in bloei’ glimlacht hij zwakjes. Zwakker werd zijn stem. Snikkend valt Sebastiano
op de knieën voor het sterfbed. Ook Alessandra barst in tranen uit. ‘Weest samen
gelukkig’, fluistert hij nog, reeds stervend. ‘Santa Fina heeft het wonder gewerkt’.
‘Meester’, alsof Sebastiano hem tot het leven terug wilde roepen.
‘Zwager’, verbetert hij hem.
En vredig sluit hij de moede ogen.

San Gimignano
(Bezoek uit Pisa)
Er is een nieuwe gast in ons Albergo la Cisterna komen opdagen, en geen van de
alledaagse soort: een man met een fiets. Dit alleen al is iets ongewoons waar ieder
fatsoenlijk mens tegenwoordig er een auto op nahoudt. Welke Italiaan zou er plezier
in hebben om zich af te beulen langs de weg met de vliegen en stofwolken, met
almaar bochten en buitelingen? Ik ontmoette hem in de voorhal, toen hij nog maar
amper kon geweten hebben waar hij eigenlijk beland was. En aanstonds begon hij
te praten - wàt een praats! - alsof hij me kende sinds jaar en dag. Leeftijd? Moeilijk
te schatten. Niet jong meer, en evenmin boven de gewone helft der jaren. Een
veertiger? In elk klaarblijkelijk zonder trouwring en geen scrupulant. In geen geval
uit zwierig Firenze, de modestad.
Onze nieuwe gast komt uit Pisa.
Pisa? Een lusteloos stadje ondanks zijn studenten, ondanks zijn monumenten,
scheve toren en dom. Strakke straten en lege Arno-boorden. Als de Arno een rivier
is die lacht, zoals het heet, ‘il solo fiume in Italia, che ride in faccia alle gente’, die
de mensen uitlacht in hun gezicht, dan moet hij met het verkeerde been uit bed gestapt
zijn, die keer dat ik hem, de Arno, te Pisa zag... Pisa dus. Hij heeft het gezegd met
niet weinig zelfingenomenheid.
Een vreemde pisang, deze Pisanees, luidruchtig, opschepperig, zeker van zijn
zaakjes: familiaar en aan plichtplegingen niet gewend. Mij komt het rijmpje te binnen
dat zich vrolijk maakt over de Livornezen: zijn ze geen buren, beiden aan zee, Pisa
en Livorno?
O Livornesi che sempre state
Alla vela, al remo, al timone,
Tanto vento voi respirate
Che avete il culo chiacchierone.
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Altijd maar postvattend bij zeilen, roer en roeispaan,
Jullie ademen zoveel wind in van voren,
Dat die wel naar een uitweg zoekt aan uw rugzijde.

‘Toerist?’ onderzoekt hij, terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd veegt. Wàt kan
hijzelf zijn, verfomfaaid als hij is. Maar hij heeft zich dan ook wel danig ingespannen.
Landmeter, onderwijzer, handelsreiziger? Binnen minder dan een minuut weet ik
het, al vergeet hij daarbij ook mij zijn naam te noemen. Ongedurig heen en weer
draaiend, weet hij niet van stilstaan, alsof de pendelbeweging van zijn pedalen hem
nog kriebelend in de kuiten tikt. Wild zit het dasje om zijn hals getroggeld, als alleen
maar om het flanellen hemd bij de hals in bedwang te houden. Waar het open staat
met een spleet, laat het schaamteloos de bruine ruigte zien van zijn bezwete borst.
De haren nog warrig van de wind, de magere wangen onder de vooruitstekende
jukbeenderen door de zon verbrand, de zwarte ogen levendig flikkerend...
Kantoormens, op een handelsbank te Pisa waar hij geboren is. Hij gunt zich een paar
dagen vakantie hier. ‘Ha, la Rognosa, le Torri Salvucci!’ Zijn armen bewegen als
molenwieken, de woorden vloeien als water langs zijn schrale lippen, zijn mond staat
niet stil. Hij is wel danig in zijn nopjes, wrijft zich vrolijk de handen en lacht mij vol
erkentelijkheid toe, daar ik hem voor een toerist-collega heb gehouden. Hij heeft de
verre tocht dan toch maar gelukkig bestaan. Nu is hij er dan, zegt hij met klem van
bazuingeschal, om weer 's wat mooie schilderijen te bekijken, oude herinneringen
op te frissen, een dag of wàt de boemelaar uit te hangen... Evviva la torre di Pisa,
che pende, che pende, che pende...
Dit lawaai heeft opschudding verwekt bij de stijf-droge ‘parties’ die er mij op
aankijken, maar dan ook statig voorbij zeilen, zonder notitie te nemen van dat
zeldzame, hier gestrande fregat. ‘Duur hotel’ zegt hij, zonder dat het me duidelijk is
of dit een vraag betekent die op een antwoord wacht. ‘Kan me niet schelen’, lacht
hij, ‘wanneer ik er op uit ben, wil ik het goed hebben. - Al lang hier? Kent u de
omgeving? Kent u Pisa?’
Ik zeg maar niet dat ik Taine gelijk gegeven heb, die het destijds ‘une triste ville
vond, inerte’. Heeft hij 't uit mijn zwijgen afgeleid? En daar komen zulke flierefluiters
vandaan met Pallieter-geaardheid! Ik houd niet van die stad, met haar monumenten
als op een presenteerblad, opgesteld buiten de levende gemeenschap. Wel heeft
Shelley er graag vertoefd. Kan hij het er naar wens gehad hebben?
Hij kijkt me betweterig aan. ‘Goed getroffen met jezelf’, denk ik.
‘Kijk’, zegt hij, ‘ik heb plezier aan alles wat mooi is, muziek en aardige meisjes,
suggestieve landschappen en schilderijen’, hij geeft me een knipoogje van
verstandhouding, ‘en aan mijn fiets. Wij Pisanezen houden helemaal niet van dat
Florentijnse volk met z'n fijne neus en spitse gezegden’.
‘Is het soms niet waar, dat zij het kwaad geweten zijn van Italië?’
‘Ze gaan de eeuwigheid in, alsof ze een andere kamer binnengingen’. Ik lach:
‘Altijd nog een beetje knorrig om dingen van vijf eeuwen terug?’
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‘Volstrekt niet, geen sikkepit. Dat zijn gedane zaken. En de heftigheid van Dante's
Inferno XXXIII is alleen nog maar literatuur: wij lachen nu om de woorden waarmee
hij er Pisa te lijf gaat. Nee, ik kan de Florentijnen niet zetten omdat zij de draak
steken met alles en nog wat, met een ironie waarachter hun zelfoverschatting
schuilgaat. Ik behoor tot die soort van Toskaners, waarvan Papini zegt in zijn
Dante-boek, dat zij alles kunnen dulden en verdragen, ook slechte kleren en geringe
kost, geldgebrek en zelfs een kwalijk gemeentebestuur, wanneer men ze maar hun
grapjes laat: ook als ze op sterven liggen, kunnen ze toch niet afzien van hun mopjes
en kwinkslagen’.
‘Te Rome zie je ze, op de stoep van de trattoria, geregeld hun matig half-litertje
drinken met een gezicht als azijn’.
‘Malligheid’, meent hij: ‘een onverbruikte erfenis van de laatste oorlog. Trouwens,
de Romeinen. weet je...’
Maar hij heeft de tijd niet, of de lust, om verder te borduren op dit brakke thema.
Hij klampt een ‘cameriere’ aan in de vlucht: de man laveert tussen de klanten door
met in de hooggeheven hand een vol dienblad. Mijn Pisanees wil zonder meer ik
weet niet wat voor inlichtingen van de arme zwoeger, liefst een uiteenzetting over
plaatselijke verhoudingen; maar de man, onverhoeds slachtoffer van zijn ontijdige
nieuwsgierigheid, antwoordt hem als ‘con sordino’ fijntjes: straks, signore, wanneer
ik tijd heb! En opnieuw keert hij zich tot mij, op zichzelf teruggeworpen, gemoedelijk
en praatgraag, op nieuw schertsend, dan op eens ook weer op ernstige toon bewerend,
tot het gesprek, dat van lieverlee alles gekregen heeft van een alleenspraak, plotseling
als een vuurwerk wordt ter ere van Benozzo Gozzoli.
‘Voor deze schilder - u weet wel: 1420-1497 - heb ik een zwak, laat het dan zijn
dat hij kwam van Firenze’.
Ga ik hem bekennen dat er onder zijn tijdgenoten zijn, waaraan ik de voorkeur
geef?
‘Laat mij u zeggen hoe dat met mij gesteld is. Het plaagt me als een nachtmerrie’,
vervolgt hij en krabt zich met zijn hand achter het rechter oor. ‘Ik tracht alsmaar te
weten te komen, waarom ik juist op deze Benozzo zo verkikkerd ben. Het heeft er
heus niets mee te maken dat hij, Fiorentino, op de duur werkelijk van òns geworden
is, van Pisa, omdat hij er hard gewerkt heeft. Zijn fresco's in ons Camposanto zijn,
helaas, in de laatste oorlog met al de rest te gronde gegaan. Maar zijn roem blijft
leven, hier en elders; wij, te Pisa, hebben hem een graf gegeven. Dat had hij aan ons
verdiend.
‘Dat Vasari tuk was op anekdoten, weet u. Maar wàt weet hij te vertellen over
Gozzoli, in zijn boek over de schilders van zijn tijd? Hij vermeldt het grafschrift van
hem, aangebracht op het Camposanto, en brengt in herinnering dat hij een leerling
geweest is van Fra Angelico. En dat is alles. Geen enkele bizonderheid uit zijn langen
levensloop, alsof zich daarbij niets merkwaardigs heeft afgespeeld, alles zonder
schokken en smarten verliep. Hij zal dan toch ook wel blijde dagen gekend hebben.
Wij weten van hem niet veel méér, dan de kleuren van zijn palet te raden geven.
Over het algemeen waren ze blij en bloeiend, pralend bij de schilderingen van zijn
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‘Tocht der drie Wijzen’ in het paleis van de Medici te Firence, méér ingehouden in
de Augustinuskerk alhier. Wat is Benozzo voor 'n man geweest? Een zondaar, een
heilige? Een man van de wereld, een minnaar van de natuur? Weet u het me te zeggen?
‘Heiligenlevens schilderen deden ze destijds allemaal, en een Meceen die geld
had, kon opdracht geven naar zijn smaak en voorkeur’.
‘Neen, u begrijpt me niet’, zegt hij, met om zijn mond de pijnlijke trek van iemand
die zich miskend weet. ‘Ik bedoel dit: het heeft er weinig mee te maken waar hij
vandaan kwam, en al even mm wat voor soort van mens, als mens, hij geweest is,
voor mij die hem vereer. Geen sprake van bepaalde vooringenomenheid of
chauvinisme. Ik hou simpel en alleen van hem, zoals hij zich voor mij als schilder
in zijn werk vertoont’.
‘Is dit dan wel iets zo heel bizonders, juist in u?’
‘Misschien toch wel, zoals ik het bedoel. Kijk 's. Dat wij van de grote meesters
houden, is zonneklaar. Daarnaast hebben we toch weer allemaal, of de meesten van
ons zou ik denken, dilettanten die zo maar wat liefhebberen in de kunst, in het eigen
hart een klein kapelletje gebouwd voor deze of gene onder de mindere goden, laat
dat zelfs een minder bekende zijn. Zo ik voor Benozzo. En nu vraag ik me af:
waarom?’
Hij heeft bij dit laatste woord de vinger langs z'n neus gelegd en staart nu in de
verte als nadenkend en niet zeker van zijn uitdrukking
‘Ik zou dit alleen kunnen verklaren als ik wist dat er een overeenkomst bestond,
een geestelijke overeenstemming tussen de schilder van mijn voorkeur en zijn
vereerder, tussen Benozzo en mijzelf. Kan die verwantschap er zijn? Dat is het wat
ik me te vergeefs afvraag Hebben wij beiden een bepaalde trek gemeen? Vind ik
onwillekeurig, instinktief, mijn evenbeeld in hem, of zoek ik in mijn schilder iets
van hetgeen mij ontbreekt, een aanvulling, een afronding? Geeft hij me dromen, die
ik niet dromen kan uit eigen kracht, maar die mijn wezen mij vermoeden laat? Geeft
hij me juist de rijkdom, waar mijn geestelijke armoede naar snakt? Bespeelt hij voor
mij het instrument dat ik pijnlijk mis in het concert van mijn levensdagen?’
‘En dat heeft u voor uzelf niet kunnen uitmaken?’
‘Wanneer ik daarin slagen mocht, zou ik me allicht beter kennen dan ik dat nu
doe. Ik zou mijn beeld zien in een spiegel. Mij zou vermoedelijk een helder licht
opgaan, waar ik nu tast in het duister’.
‘Zo maakt u dus op, uit een bepaalde voorkeur voor Rubens, te doen te hebben
met een zinnelijk individu. Een Rembrandtiaan is voor u een diepzinnig filosoof, en
een vereerder van van Dijck iemand met aristokratische neigingen.
‘Blijven we bij onze Italianen’, verzoekt hij.
‘Dan zal een brave vrome houden van de vroegste Pinturicchio, toen deze nog een
overtuigd gelovige was, en verkiest een twijfelaar, een heiden, de panelen van zijn
latere tijd, toen hij zijn kindergeloof aan de kapstok gehangen had. Dan zijt ge, laat
ons zeggen, om Angelico een devote, om Botticelli wellicht een blijmoedige, om
Giotto, wie weet, een naieveling. En wat dan wel om een voorliefde voor Filippo
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Lippi, de levensgenieter, de sierlijke schavuit, die engelachtige Madonna's bleef
schilderen toen hij de monnikspij al over de tuinmuur geworpen had en een non
schaakte uit haar klooster?’
‘Waar ligt dan ook precies het juist eigenlijke van 'n mens?’ zucht hij. ‘Maar toch
meen ik wel enigszins te weten, waarom ik houd van Gozzoli. Ik houd van hem om
zijn verhaaltrant, zijn vertelsel: hij is de novellist onder de Florentijnen, de Sacchetti*)
van zijn eeuw, en hij heeft overeenkomst met Boccaccio, die de mensen van zijn tijd
ook vlak in het gezicht gekeken heeft en de dingen zag zoals zij waren, ze gezien
heeft zoals ze zijn. Hij is dit meer dan Ghirlandajo, meer dan Masolino. Wanneer
deze verteller mij dan nu zo lief is, deze opmerker van het kleine detail, deze minnaar
van die lieve, kleine onbeduidendheden.’
Hij stokt plotseling, zich zelf onderbrekend als iemand die op het punt stond om
iets te zeggen wat hij niet wenst uit te spreken, met een glimlach waarin zich een
tikje weemoed te raden geeft: ‘Denk niet van me wat niet is, signore ik houd me zelf
voor geen arend, dat verzeker ik u. Maar ben ik misschien toch ook niet - een
miniatuur van mijn dierbare Benozzi - een kleine, o heel kleine, alledaagse wildzang?
Gozzoli, signore, u weet hoe aangenaam partikulier, hoe prettig episodisch hij wezen
kan, de altijd goedgemutste, luimige naturalist, deze blijde nabootser van het alledaags
geringe, die voor alle sprekende elementen van het leven steeds een open oog had,
stad en land, heren en buitenmensen Hij, de altijd volkse, altijd mens met de mensen,
steeds uit op nieuwe vondsten van de natuur afgekeken, tuk op de blijde verrassingen
van het bonte leven, of het optochten zijn of jachtstoeten, tuingezichten of
architektonisch dekoratiewerk, hutten of paleizen, onuitputtelijk van fantasie, fris en
kleurig, zo pittig en opgewekt, zo aldoor optimistisch, opgeruimd van hart en zin,
en bereid tot een kwinkslag.. Als deze nu mijn man is, Benozzo, de meester van mijn
voorkeur, de god van mijn verborgen tempeltje, wil dat dan niet zeggen dat ik zelf
ook geen droogstoppel ben, maar iemand die houdt van de genoeglijkheid, van de
gezellige vrolijkheid, de kleurige bewegelijkheid, een vrolijk Fransje, niet om een
woord verlegen, niet voor de dag van morgen beducht? Of hoe u het wenst te draaien
een praatvaar, een pretmaker - o, met mate - een nimmer moede nieuwtjesjager, een
lolmaker, wellicht zelfs

*) Franco Sacchetti, 1335-1410, bekend schrijver van novellen, waarbij Malaparte aanmerkt:
zijn personen onderhouden zich over alles en iedereen, over private en publieke
aangelegenheden, over vorst, bisschop en podestà, over het vette en het magere volk, als
over dingen van jezelf en van je eigen familie en nooit huilt er iemand bij hem, of raaskalt
of moppert; niemand komt met klachten of verwijten aandragen; allen uiten zich met die
nuchterheid die ons, Toskaners, eigen is, en die hierin bestaat dat men over anderen praat
als praatte men over niemand, dat men over alles praat als louter over niets, - hetgeen het
tegenovergestelde is van het gesnater van de overige Italianen, die over nietsigheden babbelen
als over dingen van gewicht.
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een beetje herrietrapper, met de stille overtuiging dat hij er wél mag zijn?’
Hij doet me op dit ogenblik denken aan Guicciardini, die van de Toskaners zegt
dat ze, hoewel juist niet diep, de kous toch steeds aardig op de kop treffen. Ik heb
hem goedkeurend toegeknikt.
‘Wanneer ik u, op mijn beurt nu, listig verried dat mijn voorkeur uitgaat naar Pier
della Francesca van Arezzo, wat zou u dit dan wel van mij verklappen?’
Blijkbaar zoekt hij bedenktijd tot een antwoord met te zeggen: ‘Tja...’
‘U weet wellicht dat Suarez hem heeft opgehemeld en “Pierre le Grand” genoemd,
“un grand seigneur de l'art”, meer expressionist dan impressionist’.
‘Ik weet het, ik weet het’, juicht hij: ‘geen naturalist maar veeleer een luminist,
een die zwelgt in de weelde van het landschap en toch klassiek is, eenvoudig en
streng, en wiens zakelijkheid geen parade duldt. De ruimte was voor hem het grote
probleem, misschien wel het enige. Monumentaal plaatste hij zijn hieratische figuren
daarin, als groepeerde hij louter zuilen, als leefde hij onder louter goden. Harmonisch
en evenwichtig, groots van opzet: zo zet hij de dingen altijd weer neer onder de
openheid, de onmetelijke ruimte van den doorglansden hemel. Hij beeldt met het
stromende licht, modelleert zijn stemming met licht, met zonlicht... O, ik weet het!’
roept hij triomfantelijk uit: ‘u moet een aanbidder van de zon zijn, een zoon der
Muzen!’
Diezelfde avond komt mijn fietsende Pisanees luidruchtig en breed in ons hotel terug
en ploft als in verrukking bij me neer. Verzekerd van de lankmoedigheid van zijn
gehoor, komt hij me het verhaal doen van het avontuur dat hij die dag beleefd heeft:
hij noemt het een ‘capital joke’. Hij is dan naar de kerk van San Agostino gegaan
om er zijn Benozzo te groeten en hulde te brengen; hij heeft ze opgetogen weergezien,
de dertien taferelen waarin Gozzoli gebeurtenissen uit Agostino's leven geschilderd
heeft in de beroemde kapel. Daar heeft hij de broeder-koster aangeklampt, die zich
rekenschap heeft gegeven van zijn dwepende verering. Eerst heeft hij hem alsdan
meegetroond naar de prachtige ‘cortile’ van het eigen klooster, om hem de serie van
zijn prentbriefkaarten aan te prijzen, waartegenover hij zich niet pietluttig getoond
heeft. En toen heeft de broeder, bijna plechtig, hem de vraag gesteld, of hij inderdaad,
bij het bezichtigen van de befaamde fresco's, wel alles goed in zich heeft opgenomen.
‘Naar best vermogen’, durfde hij antwoorden. Waarop de broeder opnieuw: ‘Inderdaad
bestudeerd en grondig bekeken?’ Hij dacht natuurlijk van wél. En weer de broeder:
‘En daarbij niets bizonders ontdekt, geen verrassende merkwaardigheid?’, waarop
mijn Pisanees ontkennend had moeten antwoorden. En de broeder had hem opnieuw
naar de kerk gebracht en de kapel van Gozzoli. ‘Ga dààr staan’, had hij gezegd en
hem, met overleg berekend, zijn plaats aangewezen tegen de linker wand, bij het
binnenkomen, waar de fresco's zijn. Daarna was hijzelf, de broeder, met
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gewichtige passen naar de tegenovergestelde zijde gegaan, waar hij zich opstelde
vlak naast de eerste fresco rechts vooraan. Deze fresco draagt tot opschrift: Agostino
begeeft zich van Rome naar Milaan. Men ziet er hem te paard, reisvaardig, met een
hupse knaap te voet naast hem. In de achtergrond een landschap met gezicht op een
stad. Tot stoffering van het geheel zijn er dan, links en rechts in de hoeken beneden,
groepen van mannen verbeeld, die de reiziger zien voorbij gaan. De broeder-koster
had zich inmiddels aan de rechter zijde geposteerd in afwachting, als bereid tot iets
gewichtigs. Maar het duurde hem spoedig te lang. ‘Ziet u het?’ had hij uitgeroepen
en verstrakte zijn nauwe borst nog iets méér. ‘Ik meen dan toch dat het duidelijk is!’
En daar zag hij het inderdaad. ‘Per Bacco! Alsof ik droomde: de meest rechtse van
die geschilderde tronies, onder omvangrijke dorpsmuts - twee druppelen water - was
de broeder-koster zelf, in eigen person’: een ietwat dom boerengezicht, kaalgeschoren
en strak, met iets scheef getrokken mond en vooruitstekende jukbeenderen, de sluwe
ogen half toegeknepen, de blik schuin naar beneden gericht als ging er geld geteld
worden, berekenend nadenkend: een veehoeder die niet juist met zich zou laten sollen,
- heel het uiterlijk van de broeder zelf, die er glunderend bijstond, kennelijk model
voor de wandschildering daar aangebracht in de vijftiende eeuw.
‘Ben ik het, of ben ik het niet?’ had hij zegevierend uitgeroepen.
‘Frappant. Hoe kan het? De schilders zijn gestorven, de modellen bleven in leven.
Kunt u zich vorstellen? Ik stond perplex’, zegt hij.
‘U zou zeker minder verbaasd geweest zijn, wanneer u er ook uw eigen portret
ontdekt had van de hand van Benozzi?’
Hij keek me aan met een blik die zeggen wilde, dat ik toch liever geen loopje met
hem nemen moest. Maar toen ook lachte hij weer zijn brede, gulle lach: ‘In ieder
geval, een wonderlijk stadje, dit dierbaar San Gimignano. U had gelijk toen u me
zeide - of zei u me dat niet? - dat de tijd hier eeuwen lang bleef stilstaan’.

San Gimignano
(Maannacht)
Een drieluik van Taddeo die Bartolo (1422) bevindt zich in het Museo Civico,
ondergebracht in het Palazzo del Popolo, naast de dom. Voorgesteld daarop is, met
zegenend gebaar en bezorgde blik, de schutspatroon van het stadje, bisschop van
Modena. De lange witte baard golft over de borst van den grijsaard, een rode
staatsiemantel dekt de brede schouders. Zo zetelt hij er op zijn bisschopstroon, met
op zijn knieën een afbeelding van de bevoorrechte ‘Città Turrita’, daar op een soort
van presenteerblad opgebouwd, als kinderspeelgoed uit een blokkendoos. En ook
lijkt het op een schaakbord, volgezet met fantastische stukken, torens en pions,
gesneden uit donker ivoor.
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De zaalwachter van het Museo heeft me eens verteld wat ik voordien nog van niemand
had vernomen, dat Sint Gimignano zijn stad ooit op wonderbare wijze beschermd
heeft tegen haar belagers, door ze in een dichten nevel te hullen, die ze toen
onzichtbaar, onvindbaar maakte voor den vijand en behoedde voor overval.
Juist zo, als de vreemd gegroepeerde stukken op een schaakbord, zie ik mijn stadje
met de torens, nu ik terugkeer tegen avond van een verre wandeling door het
omliggende, in de richting van Certaldo. Krassend zwermen er de torenraven om de
donkere torens. Nog is de westerhemel licht gekleurd. Maar van de Chiantizijde komt
de schemering in zachte stuwing opzetten van over de heuvels, die er gestrekt liggen
en bereid tot slapen. De grote rust van den avond is ingetreden. Rondom dommelt
het landschap weg in de groeiende grijze stilte. De wijnvelden, de wingerds en
olijfbomen, almaar grijzer, grauwer, hier en daar nog zwart gestreept door de hoog
oprijzende cypressen-naalden. Het zacht geratel van een huiswaarts kerende boerenkar.
Het blaffen van een hond op een erfje, voor het oog half weggewist door de
schemering. De torenraven krassen al niet meer. Alles werd donzig als fluweel, en
stil en roerloos. Een eerste ster pinkelt, nog nauwelijks zichtbaar in het verduisterd
hemelblauw. Op de heuvel geheven, blijft, tegen het nog heldere westen, de stad zich
aldoor aftekenen boven al het kleurloze, geluidloze van het weggedoezeld landschap.
Hoe langer hoe meer verzinkt het in de geheimzinnigheid van den avond, die alle
vormen wegvaagde, waarin alles zich geleidelijk heeft opgelost: een zee van nevel
en droom. Alleen nog maar, en aldoor nog, het donkere stadssilhouet tegen de bleek
geworden, zilvergrauwen boog van de lucht, waar de zon sinds lang is weggezonken,
maar de nacht het pleit nog niet gewonnen heeft. Als een grillige arabesk, dit
stadsprofiel met al zijn torenrompen. Torens die als hellebaarden er dreigend staan,
nors en streng. Zijn het zwarte galgen, waaraan het bloeiend dagleven langzaam
verbloedde? Is het, met masten en takels, zwaar gehavend, de romp van een versteend
karveel, dat daar gestrand ligt, vergeten door de tijd? Een grauw fossiel waaruit het
leven is geweken sinds eeuwen... Neen, het schaakbord van den witgebaarden bisschop
van Modena, zwart ivoor of ebbenhout.
Ik ben omhoog geklommen naar de stadspoort van San Matteo, tussen de
huizendrommen door die er tegen den heuvel aankleven, rommelig door elkaar
geklutst langs de haarspeld-kronkel van de klimmende weg. Maar ga de stad niet
binnen. Volg den weg die er, buiten de walmuur, om het Augustijnenklooster
heencirkelt en dan San Iacopo omgeeft, aldoor langs dit schilderachtig stuk van het
oude vestingstadje heensluipend, waar het, teruggetrokken achter zijn tuintjes, zijn
wingerds en olijven, in slaap gevallen is. Er bovenuit de zwarte, holle torens, het
verkankerd en weggeteerd verleden, de donkere torens van den dood.
En daar op eens begint het fossiel der eeuwen te herleven. Wordt het slapend
zwijgen wakker? Een glimlach is komen zweven over deze sombere onwezenlijkheid.
De torens rekken zich zichtbaar uit, de een na den ander, richten zich allengs hoger
op, als gingen zij op hun
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tenen staan. Een verjongende klaarte strijkt langs de hoogste transen, kleurt de
vergrauwde topranden; de torens heffen zich hoger, groeien, strekken de
giraffenhalzen. Deze voorste wordt een blinkend lemmer, die ginds een stalen kling,
die een reus uit de schede heeft getogen. De torens blinken of ze van zilver zijn. Een
glans van wit zilver is over alles uitgevlogen, over alle dingen en daken van de stad
in slaap, en hangt als zilveren schilden tegen de ringmuur waar ik wandel. De maan.
De volle maan is opgerezen van achter de Chianti-heuvels. Een zilveren discus, rond
en glanzend. Hij zweeft langzaam, langzaam omhoog en straalt het donker van de
nacht te niet. Minstens één van hun vier opslankende facetten beuren al die torens
in het groeiend licht, de onbeschenen profielen strak en donker, waar de torens
overhoeks staan, gedeeltelijk van het licht afgewend. Zij worden vreemd onstoffelijk,
als schimmen, haast ijzingwekkend, spektraal: een dans van spookgestalten. En waar
jij je zelf voortbeweegt, bewegen deze schimmen, kantelend over de huizendaken
heen. Zij gaan als schoorvoetend met je mede; en waar je stilstaat, je schreden inhoudt,
verstrakken ook zij en wachten, post vattend; en dan weer wandelen ze opnieuw met
de wandelaar mee, zachtjes om elkander heen bewegend. Het wordt als een
beklemmend, beangstigend visioen.
Het volle uur slaat van ergens een kerk, van nog een en nog een, van een ergens
onzichtbare, dromende kapel: een klepelend gevleugel van bronzen geluid in de
volstrekte nachtstilte. En het is of nu, bij dit melodisch opwieken van die klanken,
gonzend door den nacht, iets wonderlijks gebeuren gaat. De stilte werd lichtelijk
gerimpeld: nu gaat zij ook weer verstrakken. En weer is het grote, totale zwijgen in
ere hersteld. Elk ander geluid zou hier een schennis zijn, een weergaloze ontwijding.
Ik zet mijn nachtgang voort, behoedzaam, als op de tenen sluipend, schoorvoetend,
den adem ingehouden, waar de nacht zo plechtig heerst, als komende wonderheden
wachtend.
Groot in haar volle blanke rijpheid ziet de maan op de wereld neer, zoals zij ginds
praalt boven het omneveld landschap, dat daar ligt als verfrommeld grijs fluweel,
met de rimpels van zijn heuvelkammen nauwelijks merkbaar. Met haar opgetrokken
zilveren brauwen ziet zij als groot-verbaasd naar San Gimignano uit, waarover haar
licht zijn bleke betovering spint. De scheden en schachten der torens, blank haar
blankheid toegewend. Ook luistert zij naar het ademen van de stilte. Een vraag schijnt
in het witte maangelaat geboetseerd. Het staart in strakken ernst en volgt als bevreemd
mijn sluipend gaan: wat wil dat donkere peukje daar, dat kleine, zwarte mensje?
Langzaam glijdt de nachtelijke wandelaar nu weg uit het stille licht, door de
stadspoort heen die het ombloesemt, en verdwijnt in de duisternis van de nauwe Via
del Castello. Het is als een overschaduwde gang tussen zwarte gevels. Alles in
schaduw en stilte opgelost. Maar dan plotseling vlaagt het witte licht ook weer terug
en vult, buiten de trechtervormige straatmonding, de wijkende ruimte van de brede
Piazza della Cisterna. Hier verzakt, daar weer opschokkend, huizen in het vierkant,
de torens daaromheen, de gevels met blikkerende ruiten in het maanlicht. Het klatert
er in de venster-
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schijven onder hun ogieven. De torens dreigen: wie daar? Het is alles spookachtig
nu, dit plein dat mij dan toch zo vertrouwd is. Ik ken de stad niet meer terug, zelfs
niet op dit punt. Zij heeft andere vormen aangenomen, een nieuw gelaat gekregen.
Dit plein is als een nieuwe wereld voor mijn verbazing, zo stil, zo wit. En in dit
ongerepte licht-wonder werpt de Cisterna, de monumentale waterput, een vreemde
schaduw-arabesk, ontstellend donker te midden van die blanke ruimte. Ontwaar je
in die schaduw, schimmig, plotseling figuren, wezens op den putrand neergehurkt
en in elkaar gedoken, die schichtig bewegen? Toneelbeelden krijgen hier leven:
Die ihr in süssem Schlaf verloren,
Wisst, dass für euch das Unheil wacht!

Heb je Ortrud en Telramund herkend?
En zie nu even zijwaarts, in de rij der huizen, tegen den bonkigen toren aangeleund,
dat overgroeid terras, door boog en muur gedragen, in het licht geheven als een
hangende tuin, met zijn rankende klimplanten: is dat niet Elsa's balkon? Nog een
ogenblik: dan zal er de blanke verschijning in het licht naarvoren treden en haar lied
zingen tot den nacht der betovering:
Ihr Lüfte die mein Klagen so traurig oft gehört.

Ik hoor de zachte fluisteringen van de violen, de parelende klanken van hobo en fluit,
en de tintelende harpeggio's van de harpen: het is San Gimignano niet meer. Het is
een droomstad uit een land van legenden: een tastbare werkelijkheid die ter zelfder
tijd toch enkel verbeelding is.
Atmest du nicht mit mir die süssen Düfte...

Bloesemblanke bruidsnacht van niets dan fantasie en droom! Straks gaat het feestelijk
geschal van alle torens uitbreken, de bazuinen, de zilveren trompetten: melodisch
ontwaken van het plechtig hooggetij, de rozige morgen van het bang verbeide feest
van Lohengrin.
En ik snel de straten door, de stad nog in stille verwachting. Bij het vroege
morgenkrieken zullen overal de vensters juichend openvliegen, de vaandels wapperen,
de hangtapijten hun kostbaren luister ogenrollen, de banieren dansen. Rappe handen
van knapen en meisjes de bloemfestoenen bevestigen, de trillende lijnen spannen
waarvan kransen en kronen langs de gevels afhangen; zij zullen uit volle korven
rozen en leliebladen strooien langs de straat. Doch niet vóór het ontwaken van dauw
en dag in den schoot van den rozigen ochtend. Nù is alles nog droom en verbeiden;
straks bloeit in vollen luister de stralende zekerheid. Steken de hoge torenwachters
den hoorn nog niet? Nog geen beweging achter de zig-zag der transen, waar de
zorgzame spieder waakt? Dan gaan de klanken spetteren als glimmende vonken,
sproeien en sprankelen, het vrede-verkondend gebeier van het feest: muziek in snoer
en festoen van trans tot trans gehangen: hemel van muziek, gespannen boven de
ontwakende stad. Kom zien, waar zij aanstonds gaan stappen in dichte rijen, ten
hoogtij getooid, de schutters en boogschieters, de wapenknechten en sol-
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deniers in hun blinkende rusting, het wapentuig met meien omlauwerd, met lovergroen
de helmetten gesierd. Hier zal het geronk van hun ijzeren stappen met den roffel der
trommels weerklinken, hier onder den Arco dei Becci, door de nauwe poort van de
binnenmuur: onder dien ronden boog herhaalt zich alle geluid. Hier, waar de steile
straat van de Rocca afdaalt, tussen de oude paleizen met hun triforen en spitsbogen,
- bergpas in rotsen gebeiteld - hierlangs gaan zij komen in bont gelid, met hun
vederbossen en wapperende helmpluimen, reeksen van lachende koppen, de een
boven de andere uit, naar zij schrijden en dalen met rythmischen stap. En uit alle
straten die stil nu, nauw als ze zijn in hun zwenkend kronkelen, vol schaduw staan
als donkere kanalen vol nacht en mysterie, zal het gewemel rijzen der poorters en
edelen, van gildemeesters en riddergestalten, flonkerend allen, in het kleurig vertoon
van hun rijke dracht.
En ziehier het plein, waar de dom dan zijn poorten wijd moet openen, hoog
gebouwd op zijn meter-breed terras. Nu ligt de vlucht van die trappen er nog scherp
gelijnd in het witte maanlicht, als uit sneeuw gebeiteld: melodisch klinkt die weidse
scala omhoog naar het zwaar akkoord van het gevelfront. Zie, zie die torens, in een
krans om het plein geschaard, als tintelend van ongeduld in het witte nachtzwijgen
Een zijde van het plein ligt in de schaduw van de nacht, maar het domfront, het
stadspaleis naast de triomfantelijke Rognosa, bordes en luchtige loggia, alles schimt
in het blanke licht. Nu is er de stad als gebouwd uit oud ivoor, de torenschachten uit
elpenbeen gesneden. Over trappen en steenvloer, het plavuizen-bedekte vierkant van
het plein, over lijst en kozijnen, overal tot in alle hoeken, langs vlakken en kanten,
nog steeds de witte sneeuw van het fluwelige licht. Maar hier zullen de raadsheren
schrijden over magnolia's en jasmijnen, de magistraten in hun plooienrijke, rode
talaren, de pages en edelknapen, de ridders in het blinkend harnas en de edelvrouwen
in het slepend gewaad, met het sierlijk bewegen van huiven en sluiers, stralend en
schoon in den rijken sier van gemmen en juweel, aan de bruid vooraf, de bloesemende,
blanke, de mild glimlachende, gelukkige bruid der aanminnige romance, - de witte
bruid waar deze nacht der betovering verlangend op wacht.

Volterra
Weer heeft de volle dag de stad San Gimignano levend aan zichzelf terug gegeven.
Het is de verweerd-stenen werkelijkheid van nu en altijd weer. De dag die feestelijk
opklaarde, is gunstig voor een verdere tocht. Jammerlijk modern maar zonder twijfel
geriefelijk, brengt ons een autobus deze keer naar nog weer een Etruskische bergstad:
Volterra.
Een tijdlang wemelen de golven van groene heuvels nog om ons heen, nadat de
torenstad op de berg in de verte is weggezonken, - en dan
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is het plotseling gedaan met den toskaansen tuin van wijnstokken en olijvenloof - de
mooie olijven die telkens wisselen van kleur, van groen tot grijs en zilver, - en wild
struweel wint het van het vruchtbare akkerland. Velden worden schaars. In donkere
stoeten komen de loofbossen opzetten. Behendig windt zich de heirweg, bestendig
kronkelend tussen het opdringend bos, dan de helling zoekend, dan heensluipend
over de hoogten. Het verstrikkend hout gunt geen dorpjes een plaats. Woningen zijn
er niet meer. Een tijd lang dreigt een hoog getorend kasteel, een slotruïne wellicht,
dat heersend de vlakte bestrijkt. Dan tuimelt de baan weer terug in het bos en boort
er zich moeizaam door de wilde verwarring heen van slaghout en kreupeleiken. Zink
je terug in een vroeger tijdperk? Met het beeld komt ook de stemming op van een
tijd, dat hier beer en auroch nog huisde. Groenig duister van het hoge bos. Gaan
jachtstoeten komen met valkenier, met brak en tros, om in deze onweegzaamheid
naar edelhert en everzwijn te speuren? Wildernis, verlatenheid. Een vreemde spanning
groeit. Waar ligt het einddoel van deze fantastische rit door 't oeroud land?
Doch hier wenkt een openheid met vergezicht. Met brede zwaai heeft de weg zich
om de schedel van een hoogte gewonden. Eindelijk een nederzetting, enkele huizen,
ordeloos door elkaar geworpen. Een kluit mensen wacht ons vehikel op. Er is vandaag
juist Feria te Volterra, feest van de landstreek.
De volle wagen snort verder. De blik bestrijkt nu zeer verre einders. Dan blinken
witte vlekken op groene heuvelkruin, gebouwencomplexen. Het kunnen wel fabrieken
of kazernes zijn. Een nieuwgebouwd Volterra verbergt het oude voor onze blikken:
geen torens, geen spitsen en toppen van campaniles of kerkgevels. Alles anders dan
tot nu toe in dit blijde Toskaanse, bloeiende landschap.
Volterra. Klinkt de naam niet als een oorlogskreet, een strijdleuze? Men hoort er
geweld in, en wapenklank. De stad ligt, van hier gezien, onbereikbaar en verborgen
achter haar felle rots, die de oude sterkte droeg, waarvan de Etruskers de gondslagen
gelegd hebben. Thans draagt zij een ontzaglijk, hoog-omsloten kasteel, binnen blinde
muren van verdediging. Als de rots er niet ruig begroeid was, zou het lijken op de
romp van een daar gestrande oorlogsbodem, met kanonnenmonden die grijnzen naar
de verte toe. Breed en plomp ligt het er, met een vooruit springend hoekbastion en
bekroond door een zwaar gebalden rondtoren. Twee cylindrische hoektorens houden
die geweldige, vervaarlijke kracht in toom. Ze zijn als dreigende vuisten. Het is of
die zwaarte lastend op het landschap drukt. En tegelijk stoot het met zijn hoog
opgetrokken schouders en torenstompen tegen den hemel aan. Er gaat een gruwen
van uit, een koude beknelling, en je vraagt om bescheid.
Het is een straatveger die me van antwoord dient en zegt, dat de historische veste
tot staatsgevangenis werd ingericht en er geen bezoeker wordt toegelaten. Er ligt niet
weinig van Volterra's historie in besloten. Het nieuwste gedeelte ervan, met de
rondtoren, werd opgetrokken door Lorenzo de Medici; de toren wordt ‘il maschio’
genoemd, de man. Dit gebeurde nadat de hertog van Urbino (1472)
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de stad in as gelegd had en gruwzaam geplunderd, - de zonde die Savonarola den
Mediceër niet zou vergeven. Het oudste gedeelte van de sterkte, met den toren die
‘la femmina’ heet, dagtekent van den beruchten hertog van Athene, Walter van
Brienne (1343), nog uit Dante's tijd.
Destijds, in de XIVde eeuw, was Firenze als een kokende ketel, ziedend van
hartstochtelijk onderlinge vijandschappen, Welfen en Ghibellijnen. Nadat de Neri
het van de Bianchi gewonnen hadden, moest ook Dante, die tot deze partij behoord
had, als balling de geboortegrond verlaten, bedreigd met den vuurdood indien hij er
ongeroepen terugkeren mocht. Met de honderden terzinen van zijne ‘Commedia’ die
hem de onsterfelijkheid verwierf, kon hij de Signoria niet vermurwen. Zo liep de
Balling tot de Ghibellijnen over. Maar ook deze zaten met dit al nog niet vast in het
zadel. Als grimmige tijgers stonden de partijen tegenover elkander in de rampzalige
stad. Reeds was het twintig jaren geleden dat de grote Dichter te Arezzo overleden
was, toen de Florentijnen eenparig besloten hun vertrouwen te schenken aan een
man, hen trouwens opgedrongen, die niets anders dan een avonturier bleek te zijn,
de jonge hertog van Athene. Walter die als een engel uit de hemel naar Firenze scheen
gekomen, tekende zijn figuur af tegen de romantische achtergrond van de geschiedenis
zijner voorzaten: het geslacht had, ten tijde van de kruistochten, een koning gegeven
aan Jeruzalem en een keizer aan Byzantium. Plotseling rijst Walter van Brienne nu
boven de menigte uit, als bemiddelaar voor het vertrapte volk; maar het zou
waanzinnig wezen hem daarom te vergelijken met die andere woordvoerder der
kleine luyden, die in de eerste helft van diezelfde eeuw te Rome was opgestaan, Cola
di Rienzo (1312-1354). Rienzo was een idealist, Walter van Brienne een schavuit.
Zijn tijdgenoot Villani, schrijver van de ‘Storie Fiorentine’ (1280-1348), heeft hem
geschetst: nors, boosaardig, hebzuchtig, onbetrouwbaar. Doch Villani kan als
bevooroordeeld gelden; het oordeel van anderen is niet gunstiger. Meer Griek dan
Fransman, was de jonge hertog met zijn moeder uit Griekenland gevlucht. Zijn
uiterlijk was niet eens vertrouwen wekkend, klein, mager, lelijk. Macchiavelli had
evenwel scherpzinnigheid in hem kunnen waarderen, en het moge hierom geweest
zijn dat Robert, koning van Napels, hem als zijn stadhouder naar Firenze zond en
paus Clemens V, Fransman, den landgenoot zijn vertrouwen toezegde. Hij kwam
zonder lauweren, met niets dan zijn naam; en wat hij voorgaf als zijn levensdoel, de
herovering van zijn verloren hertogdom in Griekenland, moet zand geweest zijn in
de ogen van zijn beschermers. Want spoedig bleek dat bezit en zingenot hem ging
boven roem en krijgsmanseer. Firenze had den tweestrijd met Pisa niet opgeheven,
maar Walter sluit met de Pisanezen een oneervol verdrag tot eigen voordeel. Gevoel
noch gedachte gaat van hem uit; niets wat tot eer strekt. Wat hij zegt en doet dient
alleen zijn zelfzucht. Zelfs zijn grafschrift in de abdij van Beaulieu roemt hem geen
deugden na. Hij vleit het volk, al veracht hij het; hij speelt de eene volkspartij tegen
de andere uit, niets anders in
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het oog houdend dan eigenbaat. Laat hij beloven en bezweren, hij is nooit van plan
om iets daarvan na te leven. Ook was het berekening dat, in schijn van eenvoud en
deemoed, hij aanvankelijk zijn intrek nam te Firenze bij de monniken van S. Croce.
Deze hadden daarmede het paard van Troje binnen de stad gehaald. Filips IV moet
dit geweten hebben, toen hij van Walter zeide: ‘Albergé il est, le pélerin, mais il y a
mauvais ostel: hij is gehuisvest, de pelgrim, maar hij is een kwade gast’.
Liever dan tot een akkoord te komen onderling, zouden de Florentijnen zelfs met
den duivel in zee gegaan zijn. Als er maar geen der hunnen mee gebaat was, mocht
de vreemdeling doen wat hij goedvond: zodanig waren de partijen op elkaar gebeten.
Dante had dit goed gezien:
La gente nuova e i subiti guadagni,
Orgoglio e dismisura han generata,
Fiorenza, in te, si che tu già ten piagni.

(Inf. XVI, 75)

Zo kregen zij naar verdienste. Geen condottiere, maar een tyran; geen aanvoerder,
maar een dwingeland; geen vorst maar een beul. Niet de met olijfgroen omwonden
schepter heerste, maar het bloedig zwaard, en wreedheden hielden met
onrechtvaardigheden gelijken tred. Toen de hertog zich ontpopte in zijn waren aard,
werd de stad getuige van schandelijkheden als te voren nooit beleefd. ‘Wie opgang
maken wil te Firenze, zeiden de tijdgenoten, moet er blanke schijven aanvoeren en
schone epheben’. In elk van Dante's hellekringen zou Walter van Brienne zijn plaats
gevonden hebben. Per slot bleek hij in staat handlangers en trawanten op te offeren
om zichzelf te vrijwaren. Aan het grauw dat hem negen dagen lang belegerde in het
paleis van de Signoria, leverde hij zijn eerste minister uit, Guglielmo van Assisi en
diens achttienjarige zoon, die dan door het volk in woede als door wolven verscheurd
werden. Zo ontsprong de tyran zelf de dans en wist hij te ontkomen naar Frankrijk.
Zijn regering had elf maanden geduurd. Op Sint Annadag kwam hij ten val, 26 Juli
1343. Firenze, bevrijd van een monster dat het een engel gewaand had, zette niet
alleen maar een prijs op zijn hoofd en liet hem konterfeiten met het teken van de
schande; ook maakte het Sint Annadag tot een feest voor de komende tijden, zoals
Mozes had gedaan bij zijn uittocht uit Egypte.
Met de hertog van Athene was Dante gewroken.
Volterra, stugge, sombere stad, met àl maar nauwe, zonneloze straatgleuven, tussen
dreigend-hoge en donkere gevelfronten. Stad zonder lovergroen, zonder bloemen,
met niet eens een pralende dom, die er de verzoenende bloei ontluiken laat van een
tere, fijnzinnige architectuur: een zware Renaissance-bouw, met daarnaast dat
geweldige geharnaste plein met zijn trotse, rauwe paleizen, vergrijsd maar niet
verfomfaaid, onverbiddelijk en hardvochtig in hun onversleten geweldigheid. Hoe
mis ik hier de liefelijkheid, de edele praal die Siëna zo aanminnig maakt, dat ranke,
legende-achtige dat zijn be-
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koorlijkheid geeft aan San Gimignano. Hier spreekt veeleer een trotsheid van
halsstarrig verzet uit alles, een kille wreedheid als verwacht in een oude, Schotse
ballade, - koude stoerheid, starheid die alleen maar denken doet aan geweld en
bitterheid en bloed. Verre van een stad die treurt, veeleer een stad die gedenken blijft,
wraakzuchtig, tandenknarsend, staalhard in haar verweer tegen Firenze, indachtig
Giusto Landini's ongewroken bloed.
Vandaag echter bij uitzondering - gezegend toeval - zijn Volterra's straten en zijn
hoofdplein vol vrolijk volk, wandelende, winkelende mensen van buiten, kijkers en
slenteraars en lustig hossebossende jonkheid. Het Priorenplein, het anders zo stugge,
staat voor de gelegenheid wel half vol kramen, geen kermistenten maar tenten,
kramen, stalletjes, waar koopvolk en venters hun bonte marktwaar te kijk stellen,
tuig en gereedschap, garen en band, kleren en schoenen, maar toch vooral snoepwaar
en snuisterijen. Vandaag krijgt elk kind van Volterra zijn versnapering, zijn verrassing.
Hemelsgelukkig slepen de kleintjes den bonten schat mee naar huis, poppen en
wagentjes, sabels en geweren. Ik verover een stoel op het plein, voor de ‘bar’ op den
hoek, binnen een ringperk van enkele groene boompjes in kuipen, en kijk naar het
drijven en doen van de buitenlui, hoe schilderachtig wanneer de boeren er komen
met hun blauw geverfde karren op hoge wielen, zelf gedost in rode jakken met
pelskraag van vossenvel als het er wintert, en schuilgaand onder grasgroene paraplu
bij regenweer. De mensenvolte kolkt er in een feestelijke drukte. Ik kom me zelf
voor als stilletjes op iets wachtend.
Maar niets gebeurt. Het blijft bij het krielen van de massa, venters en kopers. De
stad heeft haar vierdag en verkoopt vlijtig, bij het steeds maar toenemend
geroezemoes. Vreemde voldoening, nu zo weer 's, na een stilte van dagen, in een als
uitgestorven stadje verdroomd, midden in een drukte te staan van bedrijvig-doende
en feestvierende mensen. Feest? vraag ik me af. Wat doen die mensen anders dan
op en neergaan, winkelend door elkander warrelen. Wat zijn zin en inhoud van een
volksfeest in deze, onze tijd? Zo de mensen er nog met genoegen naar elkaar konden
kijken om een fraaie costumering in een rijke, volkse dracht! Maar wij zien er heden
ten dage allen even geestloos uit, mannen in donkere jassen, vrouwen door een grillige
mode gedrild. Wanneer de zaken afgehandeld zijn, moet iedereen er zich afvragen
in blinde verveling: wat nu? wat doe ik hier?
Als cultuur gekenmerkt wordt door de geest van haar feesten, dan zijn wij,
twintigste eeuwers, wel diep gezakt. Door haar volksfeesten heeft onze democratie
zich nog niet gerechtvaardigd. Maar hoe dan ook feestvieren, wij, die stikken in
problemen? Voor ons is alles probleem geworden, moraal en religie, kind en huwelijk,
Staat en Recht. De moderne mens werd zichzelf probleem. Zolang er sprake kon
wezen van ware volksbeschaving, was het volksfeest in zijn schoonste vorm mogelijk,
en werd verwerkelijkt in stad en land. Dat feest was de bloei van die beschaving; het
scandeerde er het ritme van. Daarin beleefde een volk zijn innerlijke eenheid, daarin
vierde het zijn vreugde over deze eenheid uit. Sinds de gemeenschap echter beroofd
werd

Felix Rutten, Toskane. Druivenland

t.o. 128

17. San Gimignano: paleis (XIIIde eeuw)
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18. San Gimignano: S. Agostino kloosterhof (1290)
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van elke bezielende idee, is het feest van zelf onder ons te niet gegaan. En sedert is
de wereld arm en grijs geworden, zoals wij zelf verstijfd en verlelijkt zijn in onze
bekrompen zelfzucht. De klop van ons hart is vertraagd, de geestdrift is gedood.
Onze mensheid is zich gaan oplossen in individuën. En daarmee is leven en geest
van het volksfeest verloren gegaan, werd het zielloos, een vervelende gaping in ons
bestaan.
Na de bonte ‘feria’ van heden is de stad morgen weer het vergrauwde en vergramde
Volterra der andere dagen. Je ‘gids’ zal zijn Piazza dei Priori bewonderen als een
der meest wezenlijk-middeleeuwse stadspleinen van Italië. Het doet mij, met zijn
gekanteelde burchten, eenvoudig gruwen als een beangstigend iets. Zijn paleis der
Prioren, Toskane's oudste gemeentehuis, die geweldige, zo schaars bevensterde
rechthoek, vertoont geen andere tooi en sier dan de geglazuurde wapenschilden, die
de hoogmoedige Florentijnse stadsbestuurders er aanbrachten tot eeuwige gedachtenis.
Eens bezat ook dit paleis, evenals het Siënese, zijn zwierige loggia, bezat het fraaie
poorten; Firenze brak die loggia weg en metselde die poorten dicht. Op een zuil
geheven, houdt de leeuw van Firenze, de Marzocco, er nog altijd streng de wacht.
Wanneer de weinige vensterluiken die er zijn - vijf biforen voor de eerste verdieping,
drie voor de tweede en derde - nu plotseling werden opengestoten, bij het luiden van
de stormklok in den toren daarnaast, zou 't je niet verwonderen als die vensternissen
er zich vulden met gehelmde koppen, met pieken en knotsen, niet met
machinegeweren. De middeleeuwen leven op dit plein nog voort, en dit overleefd
décor hervindt er zijn huiveringwekkende werkelijkheid van voor eeuwen bij den
naam van Landini, de vrijheidsheld.
De Florentijnen van de XVde eeuw waren feitelijk meester geworden over Volterra,
toen er de man opstond (1429) die hun toeleg reeds lang had doorzien en per slot
zich inzette voor de vrijheid. Vast besloten Volterra's weerbarstig volk te breidelen,
Landini's drijven moede, nodigen zij hem uit op het paleis der Prioren tot beraad en
onderling overleg. Landini heeft vertrouwen in hun voorgewende eerlijke bedoelingen
en gaat. Ging hij er ongewapend heen, wellicht ook onbeschermd? Op het plein zelf
wacht de woelige menigte in spanning. Welke uitslag brengt het gewichtig onderhoud?
Het duurt en duurt. Reeds klinken er dreigementen op. Onrust groeit en angstig
vrezen. Daar vliegt plotseling een der hoge vensters open, een vormloze klomp wordt
naar beneden gestoten, smakkend op de straatstenen, waar de mensen wegstuiven,
de klomp zelf bloederig te pletter valt: doorstoken, gruwelijk verminkt, het lijk van
Giusto Landini.
Een kreet van afgrijzen, razernij, ontsteltenis. Doodschrik verbijstert en verlamt
de toeschouwenden, verdwaast de hoofden. Doch pieken en hellebaarden jagen de
menigte uiteen, die zich voort laat drijven als dolgeworden vee. De laatste oordeelsdag
schijnt aangebroken. Dit is het einde. Smartelijke ondergang, schande en smaad.
Gruwzaam alleen gelaten, waar allen in hun huizen gevlucht zijn, ligt de lillende
vleesklomp er op de straatstenen. Dan schieten twee
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vrouwen toe, moedig, onbeschermd. Snikkend strompelen zij nader, dreigend naar
het paleis de vuisten ballend, Giusto's moeder en zijn verloofde, twee kleine kinderen
jammerend achter hen aan. Zij zinken er op de knieën neer, in wanhoop, kermend
naast die bloedige afzichtelijkheid die hun zoon was, hun geliefde, beeld der smart
rondom het beeld van de verslagen hoop, de verslagen vrijheid van Volterra. Tot hun
snikken en verwensen langzaam wegsmeult in de schemering, en het donkere
medelijden van den nacht hen omhult. Nooit werd dit somber tafereel meer
weggevaagd van Volterra's Piazza dei Priori.
Het spreekt wel van zelf dat de geboorteplaats van een Daniele da Volterra
(1509-1566) en van Baltassare Franceschini, il Volterrano (1611-1689), het niet kan
doen zonder schilderijen; merkwaardiger echter dan zijn Galleria Pittorica zijn
Volterra's Etruskische monumenten, de verdedigingsmuur die het al drie eeuwen
vòòr Christus beschermd heeft. Zeggend dat dit gigantenwerk rondom de stad
gebouwd werd, zou men een valse voorstelling wekken bij de vreemdeling, daar de
muur het Etruskisch Falathri insloot in de vorm van een langwerpig ovaal,
ellipsvormig, over een lengte van 9.5 Km. Sylla verwoestte de oude nederzetting
van dit magnifieke en magnanieme volk, en zelfs Cicero's welsprekendheid was niet
bij machte haar te redden van een haast volledigen ondergang, met al haar schatten
en rijk gestoffeerde grafkamers. Wat er overeind bleef van de oude, te wijd geworden
gordel der bonkige, Etruskische steenklompen, brokkelde geleidelijk af, meest ook
verzwakt door aardschokken. En inmiddels had het nieuwe, middeleeuwse Volterra
zich geharnast in een nauw aansluitende omwalling, pietluttig klein binnen het
primitieve reuzenwerk door struweel en wilde groeisels overwoekerd. Maar het is
nog altijd ter plaatse in zijn geheel te volgen, lang gerekt en grillig versneden. Men
zal je zeggen dat het, wat vorm en tekening betreft, doet denken aan een geweldige
hagedis, met de fortezza van de Medici als kop. De vergelijking gaat niet op. In zijn
schijnbaar zinloze grilligheid van lijn lijkt het nergens op; het tart eenvoudig alle
omschrijving. Volterra's grote merkwaardigheid hierbij is de Porta del Arco, de
gespaard gebleven Etruskische dubbelpoort aan de westkant van de stad, waar de
cyclopische en de middeleeuwse stadsmuren elkander raken. Boven de poortboog
is er een ringvormige opening, als venster gedacht; en in de wenkbrauw van dit oog
zijn drie uitpuilende mensenhoofden gebeiteld, starend over het landschap. Men heeft
zich afgevraagd wat er de betekenis van kan zijn: drie goden, Jupiter en de Dioskuren,
of wellicht een herinnering aan gescalpeerde vijanden? Anderen hebben zich hierbij
herinnerd hoe primitieve volkeren bij een beduidende nieuwbouw, torens, tempels
en bruggen, soms mensen daarin gemetseld hebben, als offer aan de goden, om zich,
door dit offerbloed, de duurzaamheid te verzekeren van het monument.
In de buurt van deze en, vlak bij, weer een andere poort van later dagtekening, de
Porta San Felice - en welk een schilderachtig hoekje! - wemelen kleine bergstraatjes
door elkaar. Onder de Felice-
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poort door leidt niet dan een stenen trap naar de stad -toe. En hier vooral verblijven
de albast-bewerkers die Volterra naam en faam verleend hebben in opzicht van
kunstnijverheid. Je kijkt er binnen in wonderlijke kleine interieurtjes en werkplaatsen,
wit doorpoeierd met het stuifsel van de broze steen, waar een of ander eenzaam en
bedrijvig mannetje de fijne figuurtjes snijdt uit het zachte, blanke marmer, Venus of
Apollo, Dante en Verdi-koppen, maar ook schaaltjes en vaasjes, beeldengroepjes en
snuisterijen, weelde van het burgermans étagère. Het heeft iets sprookjesachtigs, dit
fijne snijwerk en zijn vervaardiging, in die wolkende, witte stoffigheid, of er heel
teer en geheimzinnig uit pure sneeuw geboetseerd werd. Ezeltjes sjokken er door de
straten met tragen pas, beladen met manden en korven vol blokken albast en de
kostbare vrachten van de in stroohulzen verpakte koopwaar. Tot bij onze tegenvoeters
wordt dit voortbrengsel van Toskaanse volkskunst aan de man gebracht door reizend
koopvolk, sinds Marcello Inghirami Fei in 1791 een strenge organisatie doorvoerde
in dit bedrijf en Giuseppe Viti in 1824 als propagandist zijn eerste verre reis ondernam,
ten bate van de hele bevolking.
En plotseling herinner ik me, hoe ik in mijn studententijd op 'n keer toevallig de
huisdeur opende voor een man die aangebeld had, een kerel zo zwart als de baarlijke
duivel, met gitzwarte ogen, die een grote korfmand meesjouwde vol van dit soort
goedje van wit albast; hoe ik van hem kocht, omdat zijn spullen iets nieuws voor me
waren; hoe ik nog méér van hem kocht, nadat hij me verteld had dat hij uit Firenze
kwam; hoe ik zelfs nog een klein voorwerpje van hem toekreeg als papierlegger,
toen ik gestameld had met proevende lippen: ‘Firenze cittià dei fiori’. Het was mijn
eerste aanraking met het levende Italië, waarnaar mijn heimwee met de jaren steeds
is gegroeid. Zo ik diezelfde venter hier nu mocht tegenkomen, na bijna zestig jaren,
ik geloof warempel dat ik hem herkennen zou... Op dit punt strekt zich voor de stadsmuur, in ontzaglijke breedte, het mijlen metend
landschap uit, doorgolfd en doorsneden met zachte rimpelingen, tot waar de Tirreense
Zee het land binnengedrongen is: een felle inham met kleurig overglansden
waterspiegel. Het is als een zilveren bevloering tussen de blonde golvingen van de
verste heuvels. Bij helder weer zie je er tot Corsika toe. Als bloemen drijven er de
eilanden Elba en Gorgona. Onmiddellijk om de stad heen, waar de cyclopische muren
zich door het landschap heenwringen als reusachtige poliepenarmen, versteend tot
erts, liggen nog wel tuinen en groene akkertjes; maar zodra men van de heuvel
afgedaald is en de vlakte bereikt heeft, is het uit met alle akkerbouw. Geen cultuur
meer, geen dorpen of vlekken. Misschien hier en daar nog een woonhuis, met enkele
cypressen daarbij; maar geen bedrijf meer, geen leven. En na zware regenbuien
vooral, onder luchten vol laag drijvende wolken, lijkt heel die diepe verte, met al
haar stolpen en duikelingen, wel 'n eindeloos veld van verfrommeld bombazijn,
donker overblauwd. Tot het dan ook weer een veld van staal lijkt, helmen en rondassen
daar in onoverzienbare menigte door elkander gegooid, na een barre veldslag. Prachtig
wanneer flarden van witte
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nevels door die heuvelreeksen heenschuiven: dan is het als lagen er sneeuwvelden
verspreid. Een handvol zonnestralen is genoeg om daarna het hele beeld te wijzigen,
toppen en terpen met rozig paars te beglanzen. Altijd weer wisselend, altijd verrassend
en nieuw.
Van West tot Oost strekt zich om heel Volterra dit vreemde, lege en verlaten
landschap uit, om zijn orgelpunt te vinden in het noorden. in die barre wildernis die
‘le Balze’, de afgronden, heet. Tot hier reikt de cyclopische muur. Hier lag op de
heuvel het eindpunt van de Etruskische stad. Eeuwen geleden strekte dezelfde heuvel
zich noch verder in noordelijke richting uit. Maar stuksgewijze is hij weggebrokkeld,
verzakt en verzwolgen. De kleigrond waaruit hij bestond, bezat in zichzelf geen
genoegzame vastheid en brak, scheurde open en zonk, en viel en vervloeide. Het
hemelwater heeft dit scheuren begunstigd, de ontstane spleten en kerven steeds dieper
uitgeschuurd. Een blind, verbijsterend noodlot heeft er het bergland uit zijn voegen
gerukt en het verder onbegroeid gelaten. Als met opengespalkte kaken grijnst de
diepte je aan. D'Annunzio heeft er stof tot een roman gevonden. Tragischer wordt
dit beeld van verwoesting en verwildering voor wie bedenkt, dat hier nog altijd
nieuwe vernieling en vernietiging dreigt. Komende rampen zijn er met geen
mogelijkheid ooit tegen te gaan. Vroeg of laat zullen weer nieuwe aardverschuivingen
plaatsvinden, andere brokstukken uit de levende heuvelrand gerukt worden, nieuwe
groeven en gapingen grijnzen en alles wat zich nog bevindt op het rampzalig terrein
- een hut, een enkel aardappelveldje, een stal - wordt verslonden.
Erosione, corrosione: regenwater verzamelt zich in de grondvesten van de heuvel,
tot het, opdringend met geweld, een uitweg zoekt en vindt. Een te weke aardvorming
wordt weggespoeld en uitgedragen. Zo zakte er een kerk in elkaar in de XIIde eeuw,
die werd verzwolgen. Van jaar tot jaar komt vernietiging en ondergang nader en
nader. Het jaar 1590 zag er een tweede grote aardstorting. Andere kerken vielen en
verdwenen. Wie er een woning had, vluchtte van daar. Zo werd er toen ook een groot
stuk uit de Etruskische muur weggereten. De heuvelpunt werd voortaan beschouwd
en gevreesd als verloren land, vermaledijde grond, met een geheimzinnige vloek
beladen. Groots maar huiveringwekkend is het. De barre steilten trekken het gezicht
in de diepte, naar de heilloze spleten en uitschuringen, de barre leegte der braaklanden.
Het doet per slot denken aan een onverzoenbaar wraakgericht, aan Dante's ‘Inferno’.
Op de uiterste punt van een nog verder gelegen gedeelte, een kaap in de
angstaanjagende leegte, eveneens veroordeeld gelijk heel de rest en alleen maar
wachtend op het uur van 't verzwolgen worden, ligt nog een klooster met kerk, een
gewezen abdij van Camaldulenzen. Een stijlvolle kerk met toren uit het verleden,
XIde eeuw. Maar het is niet meer dan een puinval, een romp. De gewelven zijn
ingestort, zuilen en vensterbogen gebroken. Moedig heeft klimveil zich gewaagd
aan de wand. Met plompe planken werden er alle openingen dichtgespijkerd. Een
spookkerk waar lugubere legenden schuilen. Sinds haar ineenstorting in 1895 heeft
zij met haar gebroken lendenen nog het belendend kloostergebouw beschermd: een
bouw
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van de Renaissance met zwierigen binnenhof en put, een refectorium, al fresco
beschilderd door Donato Mascagni. Stoffelijk staat de voormalige abdij er nog, zelfs
nog onder de schutse van haar daken: maar geen abdij meer. Sinds honderd jaren
zijn de monniken vandaar gevlucht. En sedert staat het prachtig gebouw er te sterven
vòòr zijn tijd. De bodem draagt dit alles nog, schijnbaar lankmoedig, maar ondanks
alle schijn aldoor verraderlijk Dat de tijd eraan geknaagd heeft belette niet dat uitschot
van Volterra ervan bezit nam, zalen en cellen bezette. Het tiert er voort als ongedierte
dat leeft van aas. Elk ogenblik kan ook dit veroordeeld huis er in de diepte wegzinken.
Het wacht op zijn tragischen ondergang. Maar onderwijl krielt de gore mensenzwerm
er in de ontheiligde ruimten, achter gespleten muren en verbrijzelde vensterramen,
deerlijk met lompen dicht gestopt. Huis van ellende en vertwijfeling, ten dode
opgeschreven, verdoemd. Alleen wie aan het bestaan niet hecht, voor wie het leven
geen waarde heeft, kan hier een laatste toevlucht gezocht hebben. Een koude grijns
valt op je van die verschilferende wanden en brekende zolderingen. Huis van gruwel
en dood.
Angstig fladderen valken krijsend boven de gapende afgrond, het brekend dak.
Met een stom gebaar van wanhoop en vertwijfeling staat de gebroken kerk er
spookachtig, eenzaam, duikend onder de dreigend gezonken wolken, bij donder en
bliksem, en striemende regen; het was of de wilde lucht een ‘Dies irae’ zong over
deze vervloekte werelduithoek.

San Gimignano
(Kameraadschap)
Hoe heerlijk om weer terug te zijn te San Gimignano, in het oude vertrouwde
slaapvertrekje van de Dépendance van 't Albergo della Cisterna. In de diepte voor
het venster kijk je neer in een nauw straatje beneden, zo nauw dat geen handwagen
er zich in waagt, - die zwenkende, vochtig-groene gleuf tussen blinde tuinmuren
schuilgaand onder neerbuigende takken; daar zijn amper een paar lichtschuwe gelieven
veilig. Hoog boven alles uitpluimend, temidden van belendende plantingen opgestaan,
rijst voor mij op een geweldige cypres. Met zilver overglinsterd, nu 't pas geregend
heeft, kijkt ze vertrouwelijk het open venster binnen. Ze zoekt boven al de geheimen
van de verzwegen tuinen, waarvan zij medewetend is, de pasteltintige hemel, die
alweer zachtjes openblauwt boven de vorsten en dakpunten van de Sint Jacopo-wijk,
- deze, teruggedrongen, als in toom gehouden door de zwaar opdoemende
vestingmuur, die er de Gevangenis omcirkelt. Doch van mijn observatiepost zie ik
die gelukkig juist niet meer. Alleen de beschermende muur. En over de muur heen
de schildwacht, heen en weer lopend, heel den dag, het geweer achteloos tegen zich
aangedrukt. De soldaat op wacht en zijn wachthuisje, waar hij schuilen mag wanneer
de regen gutst, de zon verblindend fakkelt. En anders marcheert hij er maar liever,
heen
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en weer, op en neer. Arme jongen in de verlatenheid. Het is te ver om hem te
herkennen: zo lijkt het wel of het altijd dezelfde is die ik er zie, slenterend, verveeld,
verdrietig. Waar denkt hij aan terwijl hij er zo op en neer sjokt, van het vroege
morgenuur tot de schemering hem voor me wegvaagt? Maar beklaag ik hem niet te
veel, want hij kijkt er van zijn hoge stellage veel dieper het verrukkelijk landschap
in dan ik hier, met woningen van weer verdere straatjes links in het gezichtsveld.
Prachtig dit wijd ontrold panorama, waar de blauw-groene heuvels door elkander
tuimelen, als spelend met de hofsteden en hoevetjes die door het rimpelend land
gestrooid liggen, met de donkere veren van hun cypressen omringd, hun akkers en
wijnbergjes, waar de witte ossen bedachtzaam voor de ploeg gaan of lichte wagens
trekken! Gebenedijd adagio cantabile van dit heerlijke, gezegende land Toskane,
waar de wingerd het hoge woord heeft en de bloeiende wijn als zinnebeeld mag
gelden van den lieven, vriendelijken volksaard.
Volterra, de stad in harnas, rees als een dreigende vuist uit de verlaten vlakte op:
nog denk je aan de spookachtigen hoek van haar ‘Balze’ als aan een dantesk
voorgeborchte van louter verderf en dood. Het is een luguber visioen geweest, een
slagschaduw die dreigend aanzeilt en weer wegwiekt. Maar na deze ballade van
beangstigend wapengekletter en duisternis, hier dan nu weer de zoete idylle van het
fijnste aller fijne stadjes, mijn gezocht San Gimignano. Aanminnig sprookje, bloem
van legende en wonderheid. Het doet je telkens weer in dromen en gepeins verzinken.
En zo blader ik opnieuw, langzaam, bladzij na bladzij, in het kleurig verlucht missaal
van zijn dichterlijke schoonheid: elk straatje een ets, elk hoekje een prentje, elk
wisselend perspektief een wazig-fijn pastel. En ik zoek in zijn geschiedenis naar
klanken en akkoorden, naar figuren en profielen voor deze romance in steen, die de
Città Turrita is voor mijn nimmer moede verbeelding.
De slank opsteigerende, donkere cypres die voor mijn venster wachthoudt, pas nog
zilverig beglinsterd, laat na den regen zijn duizenden druppels van zich afglijden,
tot een val van parels gestrooid in het rond, nu de zon er maar weer is en verwarmt
wat de regen verkoelde. De daken glanzen nog vochtig. De vogels hebben hun
gekwetter hervat in de tuinen; de kraaien konden in de torens weer hun schuiloorden
verlaten en krassen. Twee jonge mensen komen door het straatje beneden
aanwandelen. Ze komen voorbij, ik hoor ze praten, stilstaan. Ik leun maar niet over
het raamkozijn om neer te kijken. Pax et Bonum!... Ik kijk in mijn celletje rond. Ik
zie mijn rugzak aan de kapstok hangen, mijn wandelstaf ernaast. Die beiden weten
altijd weer verlangen te wekken. Gaan we? vragen ze telkens, hoe ook met stomheid
geslagen: gaan we?
Goed, goed, vooruit dan maar. - We gaan.
Weer zijn de marktvrouwtjes van de kleine Piazza Ugo Nonni te voorschijn
gekomen uit hun schuilhoeken, waar ze geduldig gewacht hebben tot de bui over is.
Andere zijn op de stenen banken gaan zit-
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ten onder het wijd gewelf van de voorhal van het Palazzo Antico del Podestà, waar
nog juist iets te zien is van 't fresco van Antonio Bazzi, Sodoma, - Madonna met
engelen en heiligen, 1513, - dat de tijd er meedogenloos mocht uitwissen. Opgelucht
zijn ze teruggekeerd en glimlachen weer, de dorpse verkoopsters; zij slaan de geoliede
dekkleden weg van hun korven, drentelen op en neer, wachten hun klanten voor fruit
en verse groenten. Hoe glanzen de komkommers en de spaanse peper, rood, geel,
groen, in de nieuwe zonneschijn. Goed voor de kropsla, de gotti en de broccoli, als
regen ze gezegend heeft: die worden op de weegschaal bij het gewicht verkocht. En
hoe glanzen de peren, de pruimen, de champagnekleurige en grijzig-blauwe druiven.
Laat me den zak vullen met goed wàt van die zaligheden voor straks; voor de lange
wandeling.
Een klein kroegje langs de weg. Er staan stoeltjes buiten onder de wingerd. De
zon spreidt warmende lichtschijn over het geschuurde tafelvlak. ‘Ruime voorraad
opgedaan’, merkt het pientere wijfje op, dat kan en kroes heeft opgedragen.
‘Festijn voor de vrienden, die komen’, zeg ik.
‘Die nog komen moeten?’
‘Nee, die er zijn! - Een feest voor schildersogen’.
Ze kijkt me onderzoekend aan en vult mijn glas onderwijl.
‘'t Is altijd prettiger om niet alleen te wezen, zou ik denken’.
‘Maar ik ben dan ook niet alleen’.
Hoe kan ik dit simpele vrouwtje aan het verstand brengen dat al mijn dagen te San
Gimignano verrukkelijke ‘scherzi’ zijn, gespeeld met de beelden van mijn fantasie
en figuren uit het verleden. Vandaag leef ik nu weer eens helemaal in de XVIde
eeuw. Ik schrijf het jaar 1513. Antonio Bazzi heeft een begin gemaakt met zijn fresco,
in de donker-gewelfde hal van het oude Volkspaleis. Hij heeft hier te San Gimignano
werk kunnen afdoen: een S. Ivo die rechtspraak houdt in de gevangenis-kapel van
het Palazzo del Popolo, en een Justizia tussen Waarheid en Wijsheid, de Leugen
vertrappend. Wat Botticelli beloofde, mocht Bazzi vervullen. Zijn palet geurt van
nieuw leven. Een frisse wind ademt om hem heen. Waar hij de voeten zet, vliegen
vensterluiken open. Zonlicht stroomt verwarmend achter hem aan. Hij wekt dan ook
bewondering te San Gimignano, waar kleinere schilders dan hij thuis zijn - Mainardi,
Tamagni - waar hij Firenze op dit ogenblik vertegenwoordigt en de Florentijnse
beloften verkondigt.
Antonio Bazzi is nu 36 jaar. In leeftijd staat hij tussen mijn beide andere vrienden
van heden in: Sebastiano Mainardi die nu 53 is en Vincenzo Tamagni die juist 21
lentes telt.
En mijn pittig herbergiestertje zou ze niet kennen, niets van hen weten? ‘Luister
dan toch 's: Sebastiano Mainardi was er bij, toen Ghirlandajo hier de fresco's van
Santa Fina geschilderd heeft in de dom; hij moest de meester bijstaan bij dit beduidend
werk, hijzelf en zijn broer David’.
‘In de dom? De kapel van Santa Fina die altijd gesloten is en waar je niet binnen
mag tenzij je de koster het zijne in de hand stopt? Die dingen daar zijn dan toch zo
oud als ik weet, en die ze gemaakt
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heeft zou nog een kameraad van u zijn? Wie te veel omvangen wil, omhelst niet
redelijk...’
En kent ze Vincenzo Tamagni dan ook al niet?
Ook al niet. ‘En wanneer zullen die kameraden dan hier zijn?’ vraagt ze spottend.
Ik had willen antwoorden: ‘Zodra jij 'm gesmeerd hebt’; maar 'k zei niets.
‘In ons Museo d'Arte Sacra heeft Tamagni met Mainardi een eigen zaal’, klinkt
er plotseling een frisse jongensstem. 't Is Elio die op de drempel is komen staan van
de open deur. Verbaasd kijkt z'n moeder hem aan en strijkt langs hem heen; ze
verdwijnt naar binnen. Maar fluisterend heeft ze Elio iets in het oor geblazen. Ik heb
niet precies gehoord wat het geweest is, maar ik weet het toch wel: ‘Luister niet naar
die mallepraat; hou de zotskap in 't oog, dat hij niet wegloopt zonder betalen!’
Elio werkt op de secretarie van de gemeente. Ook dààr weet hij in het Museo zijn
weg. Hij weet van een buitenlands schilder die, verborgen, ergens in hun stad verblijf
houdt. Hij houdt van schilderijen. Hij houdt van zijn geboorteplaats. Hij vraagt of
ikzelf ook met het penseel werk, en lijkt teleurgesteld als ik hem ontkennend
antwoord. ‘Maar toch wel iets van dien aard?’ meent hij.
‘Elio’, zeg ik, ‘wanneer je er iets om geven mocht - je hebt vandaag een vrije
namiddag - kom dan gerust met ons mee. Ik breng de dag voor heden door met den
ouden Sebastiano Mainardi en met zijn jongen vriend Vincenzo Tamagni. Volgens
mijn eigen kalender, moet je weten, leef ik vandaag dan ook, precies uitgekiend, in
het jaar 1513. Begrijp je me, Helios, zonnezoon?’
‘Maar dat is het sterfjaar, 1513, van Sebastiano Mainardi!’
‘Heel juist. Elio! Bravo. En daarom wil ik nu met hen samen zijn, toevallig net
vandaag. Je begrijpt wat ik bedoel: met hen samen zijn in den geest, met Mainardi
en Tamagni. En Antonio Bazzi voegt zich dan wel venzelf bij ons. Arme Sebastiano:
Vincenzo Tamagni mag hem nog zestien jaren overleven, en Bazzi heeft gelukkig
nog zes en dertig jaren voor de boeg. Met z'n allen samen gaan we nu nog even naar
Tamagni's werken kijken’.
Elio glimlacht. Hij voelt zich warm worden. ‘Haal nu een glas voor je zelf, Elio,
en klink dan met me, en eet peren, druiven, wat je wil. Het moet een feest worden,
een feest dat naar verf en bloemen ruikt. Er is overvloed, zoals je ziet, en de dag is
zonnig. Maar ik ben toch bedroefd om Sebastiano. Het is waar, hij heeft het leven
tot zijn drie en zeventigste mogen rekken. Maar het is altijd zo'n lieve kerel geweest,
Mainardi, dat ik er echt verdriet van heb te moeten denken dat zijn dagen geteld zijn.
Hij ziet er oud en afgeleefd uit. Het is geen ziekte die het van hem wint. Het is de
aftakeling van de ouderdom. Maar hij berust in zijn lot, tevreden met hetgeen hem
rest: de zoveel spannen gronds die nu nodig zijn voor de lange rust van de eeuwigheid.
En toch gaat hij niet zonder spijt en verdriet van ons heen - wat ook zelfs Ghirlandajo
pijnlijk geweest is toen hij, nu twintig jaar geleden, sterven moest - dat hij niet ten
volle heeft mogen beleven wat op komst is: de glorieuze dag die is aangebroken met
Rafaël, Michelangelo, Tiziaan, Leonardo...’
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‘Ghirlandajo’, meent Elio, ‘heeft dan toch wel deze troost gehad, dat hij een
Michelangelo heeft mogen voorlichten, al is die dan zijn leerling niet geweest in den
eigenlijken zin; en wat Sebastiano Mainardi betreft, die heeft ten minste Bazzi hier
nog aan het werk gezien’.
‘We willen Sebastiano Mainardi intussen nog een vrolijk uurtje bereiden. We laten
hem vertellen van zijn jeugdjaren, toen hij Domenico Ghirlandajo heeft leren kennen
en samen met hem, en met zijn broer David, die goede dagen van Santa Fina te San
Gemignano heeft doorgebracht. Hoe graag heeft Sebastiano, tot op z'n ouden dag,
weer telkens dit sappig verhaal gedaan, hoe hij destijds met David bezig was te
Passignana in Val de Pesa.’
Zo vertelde het Mainardi: ‘We waren destijds bezig met een Avondmaal. In 1477
was het; waar blijft de tijd? Dat is nu al bijna veertig jaren geleden. De abdij, waar
ze ons heengeroepen hadden, behoorde toe aan de monniken van Valombroso. David,
die later in Frankrijk terecht gekomen is, en ik, we deden wat we konden. Maar de
kloosterkost was slecht. Dat verdroot ons niet weinig. Opgesloten tussen louter
zwijgende monniken en dan nog niet eens fatsoenlijk gevoed worden. We pruttelden
hard genoeg, zodat ze het konden horen. En op het eind zei David het den dienenden
broeder vlak in zijn gezicht. Alles bleef echter bij het oude. Schraalhans was heer
en meester. Of de kok nu eenmaal zijn vak niet kende, of vader abt veeleer van den
vrekkigen kant was, er kwam geen verandering. En wanneer we geeuwden, was dat
niet van verveling alleen... En toen op eens zou Ghirlandajo, onze meester, komen
om te zien wat wij ervan gemaakt hadden. Daar zegt David: “Mens, hoor 's: we
krijgen nu bezoek van mijn ouderen broer. Weten jullie hier wel wie dat is? Dat is
Domenico Ghirlandajo, een beroemdheid in ons goed Toskane. Niet maar een man
van het vak, zoals wij beiden hier, maar een meester in de kunst en welbekend tot in
het Vatikaan te Rome toe. Zeg dat je vader abt en laat hij dat niet vergeten. Het beste
van het beste kan voor hem nog niet goed genoeg zijn. Wanneer jullie met z'n allen
nu den moed mocht hebben om hèm de snert voor te zetten waarop wij vergast
worden, mag je op je kippen passen. Dan sta ik voor me zelf niet in. Begrepen?”
Domenico komt, en wat denk je? Ze zetten Domenico Ghirlandajo de schunnige kost
voor van al de vorige dagen. Maar daar grijpt David, opspringend, dienblad en gerij,
de kale rommel die de broeder bracht en patst hem het hele gedonder op zijn
spiegelgladde schedel. Kommen, kroezen, alles slaat rinkelend aan scherven op de
stenen vloer. “Zal ik je aan je dom verstand brengen, wie Domenico Ghirlandajo
is?” schreeuwt hij.
Wat vader abt gezegd heeft toen hij dat mozaiek van spek en bonen op de
vloertegels zag, weet ik niet meer; maar sedert is ons maal erop vooruitgegaan.
Elio is gelukkig niet geschandaliseerd door deze ontwijding van de monnikskap.
Hij weet wel méér van schilders en hun grollen. “Je hebt gelijk, Elio, we moeten ons
met de goede herinneringen aan onze beste dagen de droeve gang naar het eind
verlichten. - Drink, Elio. Eet druiven!”
Hoe heerlijk hier te zitten dromen in de zon en de straatgangers te
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zien voorbijschuiven onder de spitsbogen van de vensters, alsof zij, de mensen van
heden, hier de vreemdelingen waren, en niet wij die hier zitten en fantaseren.
“Hé, zie, daar is dan nu ook Bazzi, onze goeie, vrolijke Bazzi, het feestnummer
bij uitstek. Welkom!”
Hij komt van zijn stellage in de voorhal van het Palazzo Antico del Podestà, waar
hij nog maar weer een Madonna schildert met engelen en heiligen. Wanneer het klaar
is en ze brengen daar geen glasruit aan, zal het spoedig beschimmeld zijn en voor
goed bedorven. Maar zeggen we hem daar niets van. Laat hem over de dingen praten
die hem op het ogenblik zo ter harte gaan. Vita nuova. De blijde nieuwe Mei! Let
op, Elio, als hij aan 't vertellen gaat!’
‘Is het wel iemand, met wie je omgang hebben kunt?’ meent Elio, een beetje
terughoudend: hij heeft blijkbaar Vasari gelezen.
Vrolijk klopt Antonio Bazzi, die de zwierige mantel afgeworpen heeft, de jonge
Vincenzo Tamagni op de schouder; en deze knikt hem vriendelijk toe. ‘Ik ben blij’,
zegt Bazzi, ‘dat je niet boos bent, Vincenzo. Het leek wel barbaars, destijds, maar
zo erg was het toch niet bedoeld, heus niet’.
Goedig weert Vincenzo hem af. ‘Al lang goed’, zegt hij. ‘Die geschiedenis is nu
twee jaar oud en wij, die elke dag opnieuw weer schik hebben in ons
kunstenaarsbestaan, vergeten snel. Niet waard om er nog op terug te komen’.
‘Maar ik heb die domme streek van mij daarom toch nog niet vergeten’. Hij zegt
het gul en grootmoedig. ‘Vincenzo, het was zoals ik je gezegd heb. Ik wilde mijn
vijf en twintig gouden dukaten terughebben van je. Daar had ik nu eenmaal het recht
toe. Is dat niet zo? En toen ik nu vernam dat je werk had gevonden bij Ser Nicolo
Posi, de notaris te Montalcino, voor zijn kapel in de San Francesco, en ook al in het
hospitaal van de Santa Maria della Croce, schreef ik je daarheen mijn brief met de
herhaalde vordering. Je moet nu toch wel begrepen hebben dat het nooit mijn
bedoeling kan geweest zijn, om je daarom achter slot en grendel te laten zetten. Toen
ik daarvan dan ook de lucht kreeg, heb ik aanstonds te kennen gegeven dat het mij
genoeg was, wanneer je mij maar je woord gaf dat je me betalen zou. Meer verlangde
ik niet. En ik drong er op, dat ze je in vrijheid zouden stellen. De vrijheid voor ons,
schilders, alsof dat zo maar een wissewasje zijn kon! Ik had tijdig moeten bedenken
hoe jong je nog was: wij schelen dan toch maar even vijftien jaar. Aanbiddelijke
lichtzinnigheid der zorgeloze jaren. Ik vergeef het me niet, dat ik je, ondoordacht zo
hard van stapel lopend, een dag of wat beroofd heb van onze Toskaanse zonneschijn’.
Tamagni glimlacht goedig en knikt. ‘Voor mij betekende dat een dag uitrusten;
méér niet’. En ze omhelzen elkander broederlijk.
Bazzi is nu bijna veertig jaar, maar altijd nog jeugdig genoeg om de blijde
roerigheid van Siëna te verkiezen boven de milde stilte van San Gimignano. Intussen
verkeert hij in zorg en onrust om zijn armen vriend Pinturicchio, bijna een kwart
eeuw ouder dan hijzelf. Hij heeft hem in zorgwekkenden toestand te Siëna
achtergelaten, ‘languens corpore’. Stakker, het gaat met hem naar het einde toe. Hij
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weet het en hij heeft, laatstleden 7 mei, zijn testament gemaakt. Arme ‘sordicchio’.
Hij is nauwelijks negen en vijftig...’ En Bazzi, tussen een traan en een glimlach door,
vertelt van de feeks, de boze vrouw, donna Grania zijn wederhelft, die haar Bernardino
‘cornuto’ maakt en het houdt met een soldaat van de Piazza Siëna, ‘uno drudo’. Het
is een zekere Girolamo di Paolo uit Perugia. Schandalige historie! Deze fijne minnaar
had zijn woord gegeven dat hij binnen drie jaren tijds de dochter van Pinturicchio
trouwen zou, Giulia; en intussen helpt hij de moeder, Grania, over het verdriet heen
haar man zo oud te zien worden. Als Grania er tussenuit trekt met haar soldaat, zit
de arme dove stumper eenzaam en alleen thuis; en zij sluit er hem op, zodat hij niet
eens iemand van de buren roepen kan, wanneer hij iets nodig heeft. En het arme
kleine mannetje laat alles maar over zich heengaan, zonder wraakzucht. Zijn troost
vindt hij bij zijn penseel. Groot kunstenaar, portretschilder en decorateur, die zich
door geen paus, geen Borgia op zijn nummer liet zetten. Groter dan zijn landgenoot
Perugino, en zoveel beminnelijker van karakter dan die geldwolf. De klokkengalm
van de nieuwe tijd heeft gelukkig ook getrild in de oren van Pinturicchio.’
Zo vertelt Bazzi. ‘De nieuwe tijd’ droomt Tamagni, fluisterend.
‘Ja’, vervolgt Bazzi, en er klinkt als een nieuw geluid in zijn stem, ‘wij hebben de
breuk van twee tijden beleefd. Wij hebben de abstrakte grondstellingen van de
Byzantijnen nu voor goed vaarwel gezegd en zijn de middeleeuwse anonymiteit te
boven gekomen. Wij zijn geen naamloze figuranten meer in een spel van louter
abstractie. Gedaan met de onpersoonlijke rust van de Madonna's met hun
amandel-ogen. Wij hebben de werkelijkheid teruggevonden en grijpen terug naar de
wereld, het leven, ons zelf. Tot nu toe hebben kerken en monniken het meeste
schilderwerk besteld. Zij hebben de kunstenaars laten leven, maar hebben de kunst
dan ook gebonden gehouden aan hun dogmatiek. Zo zijn wij lang genoeg tussen
lelies en mystieke rozen omgegaan, kransen bindend van bloedloze passiebloemen.
Wij werden kleurenblind van al de aureolen, waarmee we spelen, als kinderen met
zeepbellen. Geen scholastiek praat ons langer voor, wat wij te schilderen hebben.
Wij willen gaan, waar onze eigen ogen ons den weg wijzen, waarheen ons kloppend
bloed ons drijft. Anderen hebben Siëna voor ons versuikerd en verzoetelijkt met hun
extases en vrome wanen. Wij zijn tot de bloeiende, levende aarde teruggekeerd. Wij
verheerlijken den mens die we zelf zijn, golvend van passie en levensbegeerte, zoals
God ons gewild heeft: den pezigen man, de malse vrouw, met heel hun innerlijke
bewogenheid; niet de groot-ogige rust, maar de dolle drift, de werkelijkheid, de
waarheid, onverbloemd de naakte tastbaarheid. En zo mocht Pinturicchio tegen het
einde van zijn leven te Siëna een man ontmoeten die - zoals de Signoria het in 1338
voor Ambrosio Lorenzetti deed - hem na de sierlijke voltooiïng van Aenea Silvio's
leven in de Libreria Piccolomini, nog weer een andere opgave verstrekte dan de
eeuwige votieftafelen: hij mocht in het huis van Pandolfo Petrucci, heer van Siëna,
den helen Olympus uitschilderen, met al de Muzen en Gratiën, met Jupiter en Apollo,
met Bacchus en Pan, en Venus en
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Vulcanus, tussen kransen en dansende kinderen, één dartele levensblijheid. Eindelijk,
en met deze Helleense heerlijkheid, de triomf van onze warmbloedige menselijkheid.
Zo wordt, in dit paleis van een Siënese burger, de zonnige Botticelli eindelijk
gewroken op den rauwen Savonarola, die samen met de weelde en wulpsheid, ook
de Schoonheid te lijf gegaan is. In plaats van hem hier, in uw San Gimignano, te
fokken, hadt ge er hem de strot mogen dichtknijpen. Kunstwerken zijn op z'n
“brandstapel der ijdelheid” om zeep gebracht, tot het wrekend vuur hem eindelijk
zelf verteerd heeft. Maar de zege bleef aan ons’.
Elio ledigt zijn glas. Hij zegt niets. Maar zijn ogen fonkelen. Wij gaan onderwijl naar Tamagni's werk kijken, volgen Bazzi en laten Elio terug.
Tamagni's huis hangt vol ontwerpen. Een is er bestemd voor Poggibonsi, een ander
voor Rome, een derde voor de Minoritenkerk van Montalcino, nog een voor Istia
d'Ombrone en zijn klooster-refectorium. Dan trekken we naar de kerk van San
Agostino, dit schatkamertje van San Gimignano, beroemd om zijn fresco's van
Gozzoli. Hier heeft Tamagni enkele kerkvaders aangebracht, al fresco; en een paneel
is er dat Maria's geboorte voorstelt. Plotseling slaat Bazzi zich luidruchtig met de
vlakke hand op z'n knie dat het klinkt en giert het uit: ‘Vincenzo, wat een vondst.
Bravo. Dat moet ik zeggen!’
Maar Tamagni hoort spot in dit rinkelend lachen. Hij bijt zich op de lippen, er
komt een vreemd licht in zijn ogen, die wijd open gaan. ‘Bevalt het je niet?’ vraagt
hij dan, bedeesd en schuchter.
‘Goed geschilderd’, looft Bazzi. ‘Goed gezien: een aantal mooie vrouwen in bonte
schakering rondom het bed. Waar heb je dat van afgekeken? Puik werk, als beeld
van ons daagse leven, dat gedoe om de kraamvrouw heen, met dat spiernaakt wurm.
Geen naïeve godzaligheden, geen aureolen. Louter bevallige mensen, harmonisch
gegroepeerd, vol zwier en toch stijlvol. Maar, vriendschap, je was er niet helemaal
gerust op, of de vrome monniken het wel geschikt zouden vinden voor de kerkmuur
en - o, geestige vogel - daar beitel je op het hoofdeind van de houten bedstede de
reddende woorden: ‘o felix Anna’. En daarmee is de zaak gered: nu is 't een gewijd
schilderij geworden. Zelfs Savonarola kan er niets tegen inbrengen.
‘Daar moet op gedronken worden’, meent de oude Sebastiano Mainardi, die zijn
gewone zwartgalligheid een ogenblik vergeet, omdat Bazzi ons zo hartelijk doet
lachen; en vriendelijk glundert hij tot Vincenzo, met een zweem van de oude
vrolijkheid, die hem vroeger eigen was.
‘Gaan we nu naar Santa Lucia over?’ nodigt Vincenzo.
‘Niet eerst naar het kloostertje Monte Oliveto?’ bedenkt Sebastiano.
‘Daar heeft onze vriend ook een Madonna geschilderd, en niet eens tussen twee
Heiligen in, maar simpeltjes-weg tussen twee monniken’.
‘Die niets van heiligen hebben?’ vraagt Bazzi. ‘Schijn en waarheid?’
‘Pax et Bonum’, glimlacht Vincenzo.
‘Mensen, - mensen’, bromt Bazzi, ‘als het maar mensen zijn, al steken ze dan ook
in een pij. Als ze maar leven en ademen, dan mogen
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ze onderwijl ook gebedjes prevelen. Ze hoeven niet van de wereld te wezen, als ze
maar bloed en leven hebben. Wij willen geen poppenkast meer. Wij willen de
bloedwarme werkelijkheid. Onze Lieve Heer heeft zichzelf in den mens weerspiegeld,
toen Hij met de schepping van Adam de kroon zette op de scheppingsdaad. Let op
Signorelli, die zijn gestorven zoon op z'n praalbed naakt uitkleedt om hem te
schilderen en zijn schone vorm levendig te houden op het doek’.
‘Maar daarmee preek je ons oppervlakkig naturalisme aan’, meent Mainardi.
‘Neen’, weert Bazzi af, ‘zinvolle harmonie, en ook het episch-dramatisch gebaar;
maar in elk geval: leven en gelijkenis’.
‘Heroïsche eenvoud’, peinst Mainardi, ‘wanneer ik het ten minste goed begrijp’.
Monte Oliveto ligt een half uurtje buiten San Gimignano. Zijn kerkje wordt
voorafgegaan door een breed-uitgebouwd portaal, en in de lunette van de poort heeft
Vincenzo Tamagni zijn Madonna geschilderd. Een kleine cortile sluit er bij aan. Het
ligt er alles midden in het welig groen van wingerden en olijven, statig door gestrenge
cypressen bewaakt. Onder de bomen trekken witte ossen de ploeg, die voren snijdt
tussen de wijnplantingen, om er het onkruid weg te schoffelen. In de verte scheren
witte wolken langs de blauw-bewaasde kim, waar de heuvels zwellen. Een vogel
schiet voorbij, over de boomtoppen heen. Ergens daarachter fluit een jonge boer.
Een ander drijft met geroep zijn dieren aan. En uit het hart van het kloostertje klinkt
rustig het gebeds-gemurmel van de monniken.
‘Hier te kunnen leven, en dan maar schilderen’, zucht Tamagni.
‘Nee, Vincenzo’, en vinnig schudt Bazzi 't hoofd, zodat de lange haren wapperen.
‘Nee, jongen; je moet er uit. Je moet de wereld in, om daar buiten werk te zoeken
en modellen. Schildersbestaan is zwerversleven. Naar Rome moet je, uit Toskane
vandaan, al zal je dit hard vallen: want je houdt van de rust en de vrome stilte en de
schoonheid van dit land. Maar hier zullen we nog donkere tijden beleven. Dat eeuwig
wrijven en kijven onderling, dat twisten met Keizer Karel en die grote gebondenheid
aan die woelzieke Fransen, kan ons opbreken. Wij hebben de volle glans gezien van
Firenze en Siëna: nu is Rome aan de winnende hand, de Medici hebben het Vatikaan
veroverd. De paus heeft er de prinselijke Rafaël heengehaald en Ghirlandajo - je
weet het, Sebastiano - heeft er de jonge Michelangelo de weg gewezen. Twaalf jaren
heeft hij er over gedaan om de gewelven van de Sixtijnse Kapel te beschilderen:
verleden jaar is hij er mee klaargekomen. Je moet naar Rome, jongen, om dat te zien,
en de stanzen in het pauselijk paleis, waar Paus Julius mij het penseel uit de handen
sloeg. Ik zal je aan Rafaël aanbevelen. Hij is jong als jij bent, geen tien jaar zal hij
ouder zijn dan jij. Ik zal nooit de mooie vriendschap vergeten, die er mij met hem
verbonden heeft. Daar moet je heen. Ik zal je aanbevelingsbrieven voor Rafaël
meegeven, Vincenzo’.
‘Ik zal er wel heengaan, Giovanni, als je de weg voor mij wat effenen
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wil. Maar ik zie daar niet verlangend naar uit. En ik mag niet bedacht zijn op roem.
Ik ben maar een klein, zwak schildertje en zal overal een vreemdeling blijven. Hier
ben ik thuis, te San Gimignano, en mijn geluk ligt in een klein warm hoekje van ons
Toskane. Hier bezit ik mezelf en mijn palet. En dat is me genoeg’.
‘Gekkemanspraat!’ barst Bazzi uit. ‘Het leven wil in vrijheid genoten worden.
Leven doet alleen wie alle banden breken kan, wie niet gebonden is. Geen paus voor
mij, geen heer. Ik wens niet tot dienaar verlaagd te worden. Liever bedelen langs de
straat, mijn haren in de wind, mijn gedachten voor me zelf alleen. Geen baas, geen
meester! - Wat zeg jij, Sebastiano Mainardi?’
‘Bazzi, wij leven ieder voor ons op eigen wijze en zoeken zò onze weg naar het
geluk. Alleen meen ik, dat wie gelukkig wil worden, beginnen moet met anderen
gelukkig te maken. Ik heb het mijne in de liefde gezocht, en heb het daar ook
gevonden’. Er komt een glimlach over zijn gelaat, doorgroefd en bleek en verouderd,
een glimlach die hem als opleven doet. Een droom van dankbaar gedenken.
‘Alessandra’, fluistert hij, als voor zichzelf alleen. ‘En het is hier geweest, dat het
geluk voor mij een aanvang genomen heeft. In de kapel van Santa Fina’.
Tussen de wijnvelden door, waar de wingerds, aan de spalken gehecht, de volle
trossen in de zonneschijn laten glanzen en rijpen, zoeken we nu Santa Lucia: een
handje vol huizen om een miniatuurkerkje heengestrooid. Olijven spreiden er hun
vluchtig geweven lommer overheen. Tegen de voorgevel aan van elk van die huisjes
voert een trap omhoog naar de bovenverdieping, waar de bewoners huizen, de
beneden-ruimte overlatend aan vee en stalling. Daarboven altaan en wingerdranken
en het vooruitspringend dak, dat schaduw afzet op de witgekalkte muur. Kippen
trippelen er in 't rond, en zwijnen knorren; tuintjes sluiten er bij aan waar, onder het
breed gespannen loverdak, nog zonnebloemen over de schutting gluren. Het is dan
wel zo schilderachtig, dat het onze mannen van het penseel doet stilstaan in devote
bewondering.
‘O, aarde’, breekt Bazzi plotseling los, ‘heilige moeder Aarde, waarvan de
schoonheid mij zo diep ontroert. Wij schilders moeten het landschap nog altijd
ontdekken. Dat eeuwig vechtend volk met zijn soldeniers en zijn stropende benden
heeft de wegen voor ons onveilig gemaakt en het landschap ontoegankelijk. Wij
moeten het nog eerst gaan zoeken. Er blijft ons nog veel te doen in ons heerlijk vak.
Wij moeten nog bomen en bossen leren schilderen!’
‘Ik wilde jullie alleen maar dit lieve dorpje laten zien’, zegt Tamagni.
‘Hier heb ik niets te schilderen gekregen. Voor Istia d'Ombrone is mij nog wat
beloofd en ander werk van me is er nog te Montalcino.’
‘Allemaal heiligen?’ vraagt Bazzi.
‘Madonna's en Heiligen, inderdaad’.
‘Heilige onnozelheid van dit bedeesde Lucia-oord’, stuift Bazzi nu op: ‘Er is hier
niet eens 'n kroeg’.
‘Waar geen kroezen zijn, drinkt men uit de flessen’, meent Tamagni. En hij rukt
een paar tintelende druiventrossen uit den eersten, besten
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wingerd en deelt ze uit. ‘En jij zelf, Bazzi?’ Met een zwierig toneelgebaar bindt hij
een gelende rank om zijn golvende lokken...
Zo gaan we door het landschap, Giovanni Bazzi, de luidruchtige levensgenieter,
Vincenzo Tamagni, de stille dromer, en Sebastiano Magnani, de oude, die in de rijpte
van deze najaarsdagen de bittere voorsmaak proeft van zijn nabijë dood. Tussen hen
in: de man met de rugzak, die het leven geniet als een geschenk van de goden, zo
schoon als het alleen maar kan genoten worden in den roes van Toskanes verrukkelijk
druivenland.

San Gimignano
(Bij de doden)
Het regent zachtjes, langzaam, voorzichtig. Een lauwe nazomer-regen. Is dit al een
preluderen van de herfst-uitvaart? Ik ben haast blij dat het nu eens regent, een paar
uren lang. Een muzikale regen die het oor voldoening geeft, zo als hij de atmosfeer
verfrist. Alle lover wordt gewassen, alle stof van de wegen weggevaagd. Straks zal
de hemel pralen met weer dieper lapis lazzuli, als de teerste pasteltonen vervloeien
over het wijde landschap. Ruisende regen die mij teruggeeft aan mijzelf. Het is als
een uur van diepe vrede, van bezinnend verzinken, nu het groot orkest der felle
zonnigheid verstild is, de volle klank-voluten weggeëbd zijn. De grote symfonie der
brandende kleuren heeft haar orgelpunt bereikt. Dit is een rustig ruisend ‘andante’
van zelfinkeer en beschouwing. Deze zoet-lispelende regen geeft een vreemd gevoel
van rust.
Gelukkig wie met vreugde weet alleen te zijn.
De regen spint mij in. Hij trekt een parelgrijzen voorhang voor het gezicht. Het
raam blijft open. Uit de tuin daar beneden stijgen als nieuwe geuren op, een vernieuwd
leven dat bevrediging ademt. Je houdt je agenda bij, hebt brieven te schrijven, ordent
je kleerkast en je portefeuille. Hoeveel dagen heb je nog voor de boeg? Het einde
nadert...
Over het landschap is een toon gekomen van duivendons, lichtgrijs en donkerblauw.
De glorie van het gelend wingerdloof verbleekt daarin. De tinkleurige olijvenbomen
steken daar niet meer bij af. Zwaarmoedig rijzen er de donkere tropeeën van de
cypressen, berustend en gelaten, bewust van hun eeuwigheid.
Zelfs in het wereld-vreemde San Gimignano vallen deze regen-uren niet zwaar.
Zij zijn mild en goed; ze gaan voorbij op zilveren voeten. Het geeft nog geen
afscheidsvoorgevoel, als het tijd zal zijn om de snoeren aan te halen, en de riemen
te gespen.
Vlucht in het Palazzo Vecchio, waar de Dante-zaal zich bevindt, waar de schat
aan schilderwerk is ondergebracht, waar de Maesta van Lippo Memmi je tegenblinkt,
met daarnaast dat schilderachtig binnenpleintje met de trap omhoog, met de loggia.
Heb ik niet telkens de indruk dat er edelvrouwen over de borstwering heen zullen
bui-
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gen - wapperende sluiers hangend van de hoge huiven, - bloemige vrouwen tussen
het plantengroen, bereid om de roos van hun keurs te werpen naar den zanger
beneden? Romantisch oord!
Achter het Palazzo een open pleintje, de kleine Piazza Pecori, in de schaduw van
de belendende torens. Daar is het Palazzo della Prepositura met twee edele biforen,
uit de XIIde of XIIIde eeuw. Er tegenover opent het Museo Sacro zijn rondbogig
poortje: een prachtig interieur met twee grote panelen van Benozzo Gozzoli. Het is
geheel doorwasemd met den geur van een legendarisch verleden - Santa Fina's kroon
en sluier - en wordt zo, als opvoerend tot devote wijding, een mystisch voorspel tot
den ernst van den peinzend geboogden dom: want over dit eenzame pleintje ga je
dan, verder van kapel tot kapel, tot het donker-doorschaduwde, geheel beschilderde
heiligdom.
Hoe houd ik van deze klooster-binnenhof van de huidige kanunniken-woning. Zo
vredig en in zijn heilige stilte veilig ligt hij er, met zijn eene, langwerpige graszode
en cypressen, in de schaduw van drie stadstorens. Er bloeien nog wat maandroosjes
ook. De gaanderij in het vierkant daaromheen, is van de strengste eenvoud, armelijk
met z'n gepleisterde wanden en kleine grafplaten, in de muur gemetseld. Blokkige
pijlers dragen er de gewelven, onder pover pannendak. Geen zuiltje en geen kapiteel.
Alleen de torens, de cypressen, met de torenkraaien daaroverheen en telkens weer
de klank van de klokken.
Er komt een ventje binnensluipen, twaalf of dertien jaar zal hij zijn. Hij lacht me
toe. Ik herken hem eerst niet. Maar dan weet ik het weer: ‘Orazio, jij hier? Ik heb je
zo lang niet meer gezien!’
Hij moet voor moeder een boodschap doen, zag me het pleintje oversteken om
hier de cortile binnen te gaan. ‘Wacht u me hier? Dan kom ik aanstonds bij u terug’.
Het is dezelfde - ik zat ergens buiten de stadspoort op 'n bank in het landschap te
turen - die op 'n keer tegen avond bij me kwam zitten en zei: ‘Mag ik u wat gezelschap
houden? U zit hier zo alleen’.
Wij hebben toen samen een tijd lang heel wijs gepraat, en daarna in de kleine ‘bar’
een ijshorentje verorberd; en bij die gelegenheid heeft Orazio me verteld: Wij jongens
kennen alle vreemdelingen die hier een paar dagen blijven. We gaan in de late
namiddag altijd kijken naar het aankomen van de bus van Poggibonsi en zoeken ons
dan de een of ander van die passanten uit. die ons aanstaat; en dan sluiten we ook
wel vriendschap daarmee: want je komt die toeristen toch weer overal tegen.’
‘En dan eet je een ijshorentje met wie van je gading was!’
Orazio loopt weg om zijn boodschap te doen. Hij komt zeker terug. En onderwijl
schuil ik in een van de vensternissen, zit er geleund tegen den steenwand en hoor de
regen zachtjes ruisen: het is als de muziek van de stilte. Over de dingen in het rond
aldoor het nat gelispel. Zó daar maar stil te zitten en te luisteren. Een suizend fluisteren
gonst stilletjes door mijn gedachten. Heeft misschien in een gelijktonige stonde ook
de Magnifico, Lorenzo de Medici, de regels in zijn peinzen gehoord, die mij hier nu
te binnen schieten:
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19. Kamperen in Toskane
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20. Siëna: Palazzo Pubblico (1310)
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Cerchi chi vuol le pompe e gli alti onori.
............................................
Un verde praticel pien di be' fiori,
Un rivo che l'erbetta intorno bagni,
Un augelletto che d'amor si lagni
Acqueta molto meglio i nostri ardori
Streve wie wil naar pronk en eerbewijzen.
............................................
Een grazig perk bezaaid met mooie bloemen,
Een smalle beek gezoomd met groene boorden,
Een vogelstem die minneklachten lispelt
Mijn moede zinnen liefelijk bekoorden.

Ja, waarom den zak weer snoeren en heengaan, en de liefelijkheid van deze zingende
stilte opgeven voor luid lawaai en moordende bedrijvigheid; waarom niet tevreden
zijn met vrede's gouden oogst, steeds bladerend in het rijk verluchte boek van dit
mooie stadje, zijn verleden en zijn landschap? Waarom niet? vraagt de regen, die
van stilte zingt en schonen droom.
Ik ben opgesprongen uit mijn schuilhoek onder het pannen dakje, kijk naar de
zilvergrijze lucht en de regen die zachtjes ruist, kijk links en rechts: ‘Zal Orazio nog
komen?’ en zie de marmeren stenen in de muur gemetseld, met hun inschriften, hun
kruisen, hun doodshoofden. Onwillekeurig lees ik op de dichtst bijzijnde:
Qui giace Giuseppe Giuntini / mente pronta sagace / religioso integerrimo
anima pura e sincera / ad omni simulazione averso / da nissuna cupidigia
agitato / forte nel calcolo, abile agrimensore / gravi uffizi ammistro in
patria / optimo marito di rara concordia / a tutti carissimo / passa
tranquillamente dal sonno alla morte. 1853.
Ik sta en peins, vreemd geboeid. Is het niet als een kleine novelle, dit leven van den
gestorvene, verteld in beknopten vorm: ‘wakkere en scherpzinnige geest, diep
godsdienstig, reine en oprechte ziel, afkerig van alle geveinsdheid, door geen
geldzucht bezeten, sterk in rekenen en bekwaam landmeter, vervulde ernstige ambten
in het gewest, voorbeeldig echtgenoot, zich onderscheidend door eendracht, door
allen geliefd, ging vreedzaam van den slaap over in den dood’. Het moet een leven
geweest zijn zo geheel passend bij dit stille stadje, arbeidzaam en vredelievend,
passieloos en zonder pretentie.
Er zijn er heel wat van die stenen. Ik lees al vorsend verder:
Pier Girolamo Franzesi / caritevole e buono / non superbo della nobiltà
dei natali / ma affabile e manieroso con tutti / fu caro a quanti lo conobbero.
1851.
‘Wat doet u?’ vraagt Orazio, die buiten adem bij me teruggekeerd is. ‘Kijk hier’, zeg
ik: ‘lees: een man om van te houden: “milddadig en
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goedhartig, die zich niets liet voorstaan op zijn edele afkomst, maar beminnelijk was
en welgemanierd tegenover allen, dierbaar aan al wie hem gekend heeft”.
“Hij is dood”, meent Orazio, “kijk maar, al meer dan honderd jaar”.
“Maar is het dan toch niet, alsof je hem levend voor je zag wanneer je dit hier zo
leest?”
Orazio haalt de smalle schouders op en kijkt me aan met een ongelovig lachje.
“Kende u misschien z'n naam van vroeger?”
Ik schud van neen. “Maar toch is het me alsof ik hem zie en zijn gezicht me aankijkt
uit deze steen en deze woorden; in de stilte van dit courtje”.
Orazio heeft middelerwijl zelf een ander inschrift gespeld: “Pier Lorenzo
Cepparelli, die bij zijn vrienden een ontroostbaar heimwee achterliet om zijn
rechtschapen handelingen en goede manieren - non consolabile desiderio”.
“Nou ja”, merkt de jongen op; “maar het lijkt me toch alsof dat niet veel zaaks
geweest is: zeggen niet eens of hij ook een goed christen was!”
“Foei, Orazio, wat zijn rechtschapen handelingen wel anders dan christelijk leven!
Van hoevelen die heengaan kun je dàt zeggen: dat ze 'n goed mens geweest zijn”.
“Morte tutta la vita onora”, wijsneust Orazio. Dat zeggen we hier zo. Maar wat
heb je eraan, als je dan toch dood bent!’
Hij staat alweer bij een volgende stil: ‘Misschien de broer van de vorige?’
‘Gaetano Cepparelli / mentre l'anima in cielo / ricongiunta a Dio / con
christiana serenità / il comune compiantolo / acompagnava alla tomba /
ora questo l'estremo tributo / con cui la Patria dolente salutava / il modesto
cultore d'ogni virtù. 1853’. (Terwijl zijn ziel zich in den hemel verheugt,
met God verenigd, begeleidden hem zijn medeburgers in christelijke
onderworpenheid rouwend naar het graf, de laatste gift waarmede het land
in droefheid eer bewijst aan hem die in bescheidenheid alle deugden in
zich verenigde).
‘Deze heeft er nog beter voorgestaan dan de ander, denkt u ook niet? Maar de
erfgenamen letten niet zo precies op hun woorden, als de gestorvene ze het naar den
zin gemaakt heeft door zijn testament’.
‘Orazio, waar haal die zwartgallige levenswijsheid vandaan?’
‘Hier, een vrome deze keer. Laat zien of deze het er goed afbrengt’.
‘Alamanno Vecchi / nato da illustri genitori / uomo di religiosi costumi /
fornito di ingegno e di sapere / per bontà di anima / amante di conversare
col popolano. 1863’. (Uit aanzienlijke familie, godsdienstig man van
wetenschap en vernuft die uit goedheid des harten zich gaarne onderhield
met den man uit het volk).
Me dunkt daar zou Dickens van gehouden hebben, deze figuur van
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de grootmoedige edelman. Maar Orazio weet niets van ‘Oliver Twist’.
‘Gaan we onderhand?’ vraagt hij. Maar ik lees verder:
‘Il canonico Giovacchio Pecchioni / sacerdote zelante / per ischietta pietà
/ il suo ministero sacro a pro' degli infermi / nello ospedale di S. Fina per
XXXVII anni sostenne diligentissimo / figlio congiunto amico tenero,
affettuoso, sicuro / nel conversare festevole, oneste, prudente / inoffensivo
sempre tollerante delle altrui opinioni / volle in liberi tempi rispettare le
sue. 1861’. (IJverig priester van vromen godsdienstzin, stond met de
grootste toewijding de zieken bij in het hospitaal van S. Fina gedurende
37 jaren; als zoon, verwante en vriend, van tedere bezorgdheid en
betrouwbaarheid; in zijn omgang opgewekt, billijk, voorzichtig, nooit
beledigend, altijd verdraagzaam ten overstaan van andermans mening, die
op zijn eigen terrein de zijne ontzagen).
Orazio kijkt vragend naar mij op. ‘Wat was er met hem?’ We voelen dat er hier een
addertje ligt in het gras. Deze verdraagzaamheid wat de meningen der anderen betreft:
het moet een liberale kanunnik geweest zijn, die nu als een vinger opsteekt uit zijn
tombe, waarschuwend: laat doen en denken naar ieders inzicht, vrij.
‘Vrijheid, blijheid’, besluit Orazio. ‘Maar wil u nog langer hier blijven?’
Ik zou ze toch wel graag allemaal gelezen hebben, deze zaligsprekingen van een
eeuw geleden, deze kroniek van San Gimignano's voorgeslacht. ‘Lees dit, Orazio:
dit schijnt ook wel een klein drama te verbergen, waarvan de tijdgenoten het hunne
geweten hebben:
‘Giuseppe Miliani, nooit schuchtere vriend van de waarheid, zichzelf
steeds gelijk in alle omstandigheden’ - en dan: ‘solo l'ingratitudine parveli
amara / in cima ad ogni pensiero / tenne la sagace educazione della prole
/ della primogenita delle arti / mori lamentato dai buoni. 1895’. (Alleen
ondankbaarheid is hem bitter geweest; boven alles ging hem de opvoeding
van zijn kroost, deze eerste van alle kunsten; de goeden betreuren zijn
heengaan).
‘Werd hem onrecht gedaan door miskenning? Waren zijn eigen kinderen ook soms
de schuldigen hierbij? En toch was opvoeding voor hem alles geweest! - Maar hier,
Orazio, iets voor jou, die zelf je vader immers ook bijspringt bij de bedrijvigheid op
het veld in de vakantie. Hier: ‘Giovanni Talci: sua cara delizia la nobile arte dei
campi’ (zijn liefst verblijden was de edele veldkunst). 1859.
En Orazio vindt er nog een, deze van zoveel vroeger: ‘Ignazio Malanotti / col
esempio e cogli scritti / quanto seppe meglio giove la nobilissima delle arti
l'agricoltura. 1841’. (Een mens die naar behoren door voorbeeld en schrift naar best
vermogen zijn best gedaan heeft ter bevordering van den landbouw).
‘Quanto seppe meglio’ herhaalt Orazio. ‘Het is juist geen superlatief!’
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‘Om 't even, Orazio, er is iets roerends in, hoe deze mensen als uit hun graf roepen
tot het nageslacht om den bodem trouw te blijven en zich niet te schamen voor ploeg
en egge en eelthanden. De trouw aan den ouden bodem, de trouw aan het verleden
van San Gimignano moet ze behoeden voor schijn en valse voorstellingen. Te velen
zijn er die menen dat stad en opschik het geluk beduiden, en dan natuur en eenvoud
verwaarlozen, de stem van de goede oude aarde in den wind slaan...’
Maar mijn kleine vriend trekt het fijne neusje op; en ik weet zeker dat hij al aan
vanavond denkt en aan zijn bankje in de cinema.
‘Let op, hier is er nu een naar mijn hart. Lees!’ En wij spellen:
‘Luigi Pecori / ornamento del clero italiano / i parenti mestissimi / calzato
non infelicemente il coturno / i fasti della terra natale / e i prodigi del genio
artistico maravigliosamente illustro e faticava dettando le vite degli uomini
grandi / quando 1864 mori’. - (Die op niet onverdienstelijke wijze voor
het toneel werkte, ijverde voor het welzijn van zijn geboortestreek en de
voortbrengselen van zijn kunstenaars; hij was er mee doende om het leven
der grote mannen op schrift te brengen, toen hij in 1864 stierf).
‘Een beroemd man’ meesmuilt Orazio.
‘In elk geval iemand die begrepen had hoe zich verdienstelijk te maken voor de
cultuur en dus wel de hulde verdient die hem hier gebracht wordt’.
‘En waarom hebt u nu al deze inschriften afgeschreven?’
Hoe kan ik Orazio duidelijk maken dat ik dit alles aanvoel als evenveel motieven
voor novellen over zijn stadje (alleen de vrouwen ontbreken daarbij). Een kleine
wereld, ‘piccolo mondo antico’, en compendium van een gerust-levenden, kalmpjes
heenstromenden tijd. met al zijn kleine stuwingen en verwikkelingen, zijn
onbeduidende rimpelingen, steeds weer te boven gekomen door geduld en
arbeidzaamheid, vriendelijkheid en welwillende verdraagzaamheid. Het is als een
paneel waarvan de lijst met verloop van tijd zoek geraakt is. Schimmig bewegen de
beelden zich, tegen den grijzen achtergrond van het gordijn van den ruisenden regen:
prachtige, brave mensen, vroom en rechtschapen, priester en landbouwer, huisvader
en werkman, vriendelijke en voorkomende landheren ‘in questa nobil terra di San
Gimignano’, zoals nog weer op een andere steen te lezen stond. Is het niet of je met
al die mensen praten kunt, terwijl de tijdeloze torenraven hun ringen trekken boven
je hoofd en hun stem van achter het gelispel van den regen als gesluierd tot je komt?
Rustig en gemeten zijn hun gebaren; de dood heeft de scherpe trekken al zachtjes
uitgewist. Een laatste tederheid van hun gestorven hart bloeit hier huiverig voort in
de broze en bleke maandroosjes. Als met bevende stem fluisteren zij van de dingen
van het verleden; in de grisaille van den regen roepen zij de verbleekte verven terug
van den weggeveegden tijd.
Ik voel opeens een vreemdsoortig heimwee in mij opkomen: laat mij
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hier nu verder voor het leven blijven, niet meer terugkeren, niet meer weggaan, maar
in San Gimignano wortel schieten, wegdromen en inslapen... Zachtjes aai ik den
jongen over het haar, die nu werkelijk ongeduldig wordt.
Een deur wijkt open. Plotseling ongewenste stoornis. Een kleine, grijze, eerwaardige
kanunnik treedt de cortile binnen, onder het lage booggewelf, en hande-wuivend
aanschuivend met vriendelijk lachje, zegt hij half vragend, half goedkeurend in het
naderen: ‘archeologo’, op mijn notitieboekje wijzend.
‘Già, monsignore’. Kan ik hem dan zeggen, ook zonder Orazio de schrik op het
lijf te jagen, dat ik hier, op klaarlichten dag nog wel, samenspraak houd met San
Gimignano's doden, de vergeten doden van vòòr een eeuw?
‘Wanneer u hier terugkomt’, zegt het kleine, vrome priestertje, ‘zal het er allicht
heel anders uitzien; wij hebben namelijk het besluit genomen om van dit verloren
pandtuintje, dat toch nergens toe dient, een voetbalveldje te maken voor onze
patronaatsjongens. Dit gras wordt dan opgeruimd. Alleen de cypressen laten we er
nog maar staan. Het zal Orazio plezier doen om dit te horen’.
De jongen kijkt, als zelf ook plotseling van streek gebracht, naar mij op. Ben ik
bleek geworden als een dode? Ik heb geen woorden om mijn verbijstering lucht te
geven. Dit plekje van mijn voorkeur aldus prijsgegeven, voetbalveld geworden? Ik
had het kunnen uitschreeuwen. En Orazio bij de hand vattend, vlucht ik als een
dolleman, om mijn wilde woede niet heiligschennend uit te schreeuwen.
Eenmaal buiten op straat gekomen, liet hij mijn hand los, zag mij nog heel even
meewarig aan en liep toen terug naar huis. Had hij begrepen hoe rampzalig ik me
gevoelde? Die keer heeft hij om geen roomhorentje gevraagd.

Afscheid
Weer zit ik in de trein. Met weemoed staar ik door het open raampje naar buiten.
Zachtjes rolt het heerlijk landschap voorbij. De zon straalt in haar prillen luister. De
hemel glanst als lapis lazzuli zo blauw, zo diep-donker blauw. Hij lijkt me mooier
nog dan hij haast al deze dagen geweest is, verlokkender ook zelfs de zon. Een
lachende liefelijkheid de groene, zilvergroene, zacht vergelend-groene landouw, nu
de wijnvelden goudig verdorren, met de hofsteden daarin verstrooid, de roodpannen
daken van de nederzettingen, de pluimende donkerte van de cypressen in groepen.
Met een gevoel als van deernis bekijk ik mijn rugzak, daar vòòr mij op de bank in
elkaar gezakt. Trouwe reiskameraad, nu is het uit met ons. Het doet mij aan Dante
denken, als Virgilius afscheid neemt:
Tratto t'ho qui con ingegno e con arte
Fuor se' de l'erte vie... (Purg. XXVII, 130)
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Gedaan met een gulden vacantietijd: wij keren terug tot het dorre proza.
Hoe mooi is het land dat ik verlaat. Hoe kan het dat Taine van deze streek tussen
Chiusi en Sienna niets anders te zeggen wist dan ‘un maigre et plat paysage de
France!’ Voor Bourget was het althans een ‘terre classique’, onuitputtelijk om zijn
rijkdom aan kunstschatten. Kasimir Edschmid zag deze ‘Landschaft zauberhaft und
erlösend in ihrem Blühen, von innigem und freudigem Geiste gestaltet.’
Ik weet het: dit is geen schokkende film. Het is niet groots. Het doet niet achterover
slaan. Geen pathos dat zich overschreeuwt. Maar er ligt adel in dit landschap, een
edele gereserveerdheid, een voornaam bewegen. Het is lachend en ook stijlvol. Het
is gemeten, in banden gehouden door de cultuur, beschaafd en als geheel
vergeestelijkt; verfijnd. Hoe jong ook, toch geheel beheerst. Het is bergachtig, zonder
dat er andere bergen zijn dan de Monte Amiata, gebeeldhouwde spil en as, die haar
spaken wijd uitstrekt. Deze heuvels vloeien uit en in elkaar, zodat zij overal weer
guirlanden vormen, die, als gespannen festoen, het eigenlijke landschap omlijsten:
achtergrond van het tafereel, een natuurlijke architektuur onder de blauwe
hemelkoepel.
Lijkt dit landschap overal eender? Het is mooi. Het is liefelijk, voltonig, rijk. Het
is van een tedere schilderachtigheid, met de verwonderlijke stoffering van zijn stadjes,
ommuurde landstadjes met torens en poorten, kastelen als gemmen daarin verstrooid.
Het is gezegend met vruchtbaarheid, telkens uitbloeiend tot een fluwelige weelde,
met de wijdgespannen pracht van de pasteltintige kimmen daaromheen. Het is een
tuin, een lachende tuin vol speelsen tover, vol dartelheid ondanks zijn gebondenheden,
vol vrijen zwier ondanks alle bemoeiïngen, vol overvloed van kostelijk ooft, vol
graan, wijn en olie, kastanjes en kalbassen, vol kostbare gewassen en bloemen,
bloemen zonder eind.
Dit landschap is als een liefkozing. Het is een spelen, zingen, glimlachen, ernstig
en toch altijd stralend, luchtig en rank. Zo de mensen, zo de dingen daarin. De
Schepper moet er wel een bizondere wijding over uitgesproken hebben, waarom het
met zijn hart en gelaat ook geheel naar den hemel is gewend.
Vredig als zijn kleurenvreugde is, ademt het vroomheid en devotie. Niet dat
Toskane met kruisbeelden en kapellen verkwezeld werd. Zijn landelijke godshuizen
ranken er als bloemen op, geboren uit de ritmen van zijn gestileerde vloeiïng. In alles
ademt er wijding, zwijgend geluk. Overal vroom gelispelde fluisteringen. Als biddende
moedertjes hurken er de oude landkerken langs de weg; in stille extase staan ze, met
opgewend gelaat, op de heuvels die ze schragen, olijfplantingen als wierookwolkend
daaromheen, zilverig dampend. Zijn honderden cypressen waken er met opgeven
handen: een bestendig gebed.
Oude tijden hebben deze schone schering den rijken inslag gegeven van hun bonte
bewogenheid. Veten, verwikkelingen, vijandschappen, felheid van haat en afgunst,
een eindeloosheid van verbitteringen en onenigheid. Maar diezelfde tijden hebben
deze landouwen ook gewijd
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met poëzie en schoonheid. Umbrië is het zalig land geweest van Franciscus en Clara;
Bernardinus en Catherina zijn de sterren van Toskane. Van dit evangelisch landschap
is Margaretha van Cortona een andere Magdalena. Met hen en met zijn primitieve
schilders is het een tuin van mistiek geworden, door geen aardse ruchtbaarheden van
den hemel vervreemd. Hier is Madonna Maria rondgewandeld als in haar eigen
liefelijke warande. Tientallen van oude meesters van het palet zijn er haar gangen
vroom gevolgd en zagen er Haar, met haar zoete amandelogen, met den kleinen mond
als kersenbloei, met haar smalle, witte handen als openknoppende leliekelken, met
de innigheid van haar aanminnig gelaat, altijd vorstin en toch altijd ook moeder.
Ik kan de balsemgeurige lucht van Toskane niet inademen zonder op de lippen
een zoetheid te proeven als van hemels ooft; ik kan den blauwen hemel van Toskane
niet over mijn hoofd gespreid zien, zonder te denken aan Madonna Maria's azuren
mantel.
Ook was dit land verkoren om de gulden wieg te worden van de mooiste taal die
onder mensen wordt gesproken en die wellicht de taal der engelen is: gesproken
muziek. Een taal die gezang is, welluidendheid en klankenweelde: Dante's taal. En
hier is tevens de mooiste en reinste liefde ontloken, die ooit het hart van een mens
in verrukking gebracht heeft. Hier werd het opperste lied van minne ingezet, uit goud
en gemmen saamgeklonken en in zingende terzinen gebeeldhouwd, Beatrice's prijslied,
door geen schaduw van wijzang overvleugeld.
Daar dit land door God bemind moet zijn op geheel bizondere wijze, straalt er
aldoor weer geluk en vrede en muziek van alle dingen uit. Het windt zijn
wijnfestoenen tot een eeuwig feest; zijn cypressen en olijvenbomen groenen er tot
eeuwigen zomer. Het weet van geen versomberen of verouderen. Het bezit alles om
steeds stralend verheugd te wezen, om ons het wensen te doen verleren: jeugd,
aanminnigheid en glans, en die schone verzadiging en voldaanheid die de zielen
bekoort tot een schaduwloze blijdschap om het aanzijn, een durende lofzang op het
schone, goede leven.
Pasteltonig ‘Magnificat’ van dit parelmoeren land. De zingende ritmen van het
hele landschap ruisen op deze terugreis nog eenmaal voorbij: heuvels en bomen,
bossen en wijngaarden, bergstadjes, burchten en hofsteden langs al de zwenkende
wegen, met de blanke ossenkoppels in het gareel, onder het blokkend juk. Eén voor
één schuiven, als parels aan een snoer, de pleisterplaatsen voorbij van mijn
avontuurlijke zwerftocht, met hun namen die als lantarens glanzen: Poggibonsi,
Castellina, prachtig Siëna, Asciano, ...en ik herinner me glimlachend; dan Lucignano,
tot onbetreden Sinalunga zich mij openbaart, zo lokkend gelegen tegen zijn heuvel
aan, rood en bruin in het groen, met torens wenkend, met poort en muren, dat ik het
mezelf niet vergeef ook hieraan voorbij te zijn getrokken. Ach, die speelse stroompjes
en beken, ‘fiumicelli di suavi nomi’, zoals Carducci zeide, die onder bossen van
rietpluimen hun weg zoeken... Heimwee grijpt je aan naar dit onbekend-geblevene,
onvermoede. Niet alle honig heb ik gepuurd, niet alle bloemen in mijn tuil gebundeld.
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Terug, ik wil terug. Geef oponthoud! Ik kan niet scheiden van dit heerlijk land. Ik
wil niet verder...
Maar de trein rolt voort en voort, tot Montepulciano op zijn heuvel in de verte
verschijnt, half mistig omneveld en vervaagd, onwerkelijk, met iets van een
tempelstad, een Graalburcht: vervulling van de heerlijkste beloften. Romantisch
visioen.
En met een ruk grijp ik naar mijn reiszak als met een snik, en gris naar iets wat
hij nog bergt, een appel, een peer, een laatste druiventros, om mij opnieuw een
houding te geven, moed scheppend bij dit terugkeren naar arbeid, zorg en plicht,
naar het gewone, barre leven. Mijn keel is dichtgesnoerd, mijn mond is droog.
‘Toskane’ schreit het in mij, met omfloerste klanken, ‘il mio dolce paese di Toscana...’
Het is alles een droom geweest, droom van schoonheid, van poëzie. Maar zo was dit
gebenedijd paar weken dan ook werkelijk begenadigd leven: want het hoogste in ons
mensenbestaan, trots alle pijn en moeiten die het met zich brengt, is: het schoon
gedroomd te hebben tot een vreugd voor immer.
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