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De Italiaanse Renaissance heeft een aantal personages opgeleverd, 
die zonder tot de eersterangsfiguren te kunnen worden geteld, toch 
een belangrijke rol hebben gespeeld in het culturele leven van hun 
tijd. Tot hen dient gerekend te worden de Florentijnse humanist 
Benedetto Varchi (1503-1565). 

Varchi's politieke gezindheid was er oorzaak van dat hij jaren lang 
uit zijn vaderstad weg bleef. Hij hield zich teen voornamelijk op in 
het Venetiaanse. Maar in 1543 keerde hij naar Firenze terug en wel 
op verzoek van Cosimo de Medici, die sedert enkele jaren het bewind 
voerde over Toscane, en die hem de opdracht gaf tot het schrijvcn 
van de Sforia Fiorentina. lopend over de jaren 1527 tot 1537. 

Cosimo was, zoals de meeste despoten van zijn tijd, een man zonder 
veel gewetensproblemen, met trekken van wreedheid naast vlagen van 
een soort brutale jovialiteit. Al begreep hij niet veel van literatuur en 
kunst, toch stelde hij er prijs op als een mecenas door te gaan, want 
hij zag in de bescherming van de kunstenaars een middel om zijn 
prestige op te houden. 

Als historiograaf en gunsteling van de hertog, had Varchi zijn 
meester naar de ogen te kijken. Toch heeft hij in zijn Histocia naar 
een zekere onpartijdigheid gestreefd en in ieder geval is het werk, 
cultuurhistorisch gesproken, nog steeds van waarde (1). 

Ook in de Florentijnse academie, die door Cosimo was heringe-
richt, en die openstond voor filosofcn en poeten, maar ook voor schil-

(I) Cfr. bv. Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, Berlin, 1928, 
S. 80 : « Fiir die erste Halfte des 16. Jahrhunderts, besitzt dann vielleicht keine 
andcre Stadt der Welt cine solche Urkunde wie die herrliche Schilderung von 
Florcnz bei Varchi ist. » 
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ders en bceldhouwers, trad Varchi op als een der ijverigste Icden. Hij 
was bevricnd met een groot aantal kunstenaars en literatoren : met 
Pietro Bembo en Pietro Aretino, met Bronzino (de hofsohilder van de 
hertog) en met Benvenuto Cellini, om er slechts een paar te noemen. 
Toen de turbulente Cellini zijn autobiografie begon te schrijven, werd 
hij gewaar dat dit toch zo 'n moeilijke bezigheid was en ten einde raad 
overhandigdc hij aan Varchi een proef van het reeds geschrevene, 
met het verzoek de taal- en stijlfouten te willen verbeteren. 

Het pleit voor Varchi's gezond verstand, dat hij dit verzoek afwees 
en Cellini aanmoedigde om verder te gaan zoals hij begonnen was. 
Cellini's stijl had immers een eigen saveur, een natuurlijke sponta-
neiteit en een plastische voorstellingskracht, die onmogelijk konden 
« verbeterd » worden zonder er hun karakter bij te verliezen. 

Tot de kring van Varchi, die als gunsteling van de hertog, ook 
mondaine verplichtingen had, behoorde vanzelfsprekend ook een aan
tal mooie en begaafde vrouwen. Een paar onder hen treden op de 
voorgrond. Zo bv. de aanvallige Laura Battifiori degli Ammanati, die 
als een Saffo werd gehuldigd, zij het dan ook een zediger Saffo dan 
haar zustcr uit de oudheid. Zo ook nog de mooie Tullia di Aragona, 
die van 1546 tot 1547 in Firenze verbleef, of liever « hof hield ». Ze 
was er in geslaagd Varchi voor zich in te nemen toen ze, spoedig na 
haar aankomst, hem enkele sonnetten van eigen compositie had toege-
zonden. Varchi antwoordde op dczelfde manier en aldus ontspon er 
zich geleidelijk een poetische briefwisseling met als gevolg dat Varchi 
ten slotte voor de gratie en de bekoorlijkheid van Tullia bezweek. 

Al ontbrak het Varchi aan de geniale visie die bv. het werk van 
zijn tijdgenoot Machiavelli kenmerkt en al beschikte hij niet over de 
literaire eigenschappen, die in het werk van een ander tijdgenoot, nl. 
Ariosto, tot uiting komen, hij was ongetwijfeld een zeer begaafd man 
met een uitgebreide belangstelling voor literatuur en kunst. 

De sporen daarvan vinden wij terug in zijn geschriften (2). Uit 
zijn zeer gevarieerde productie stippen wij aan, naast zijn hoofdwerk 

(2) Het belangrijkste werk over Benedetto Varchi is nog steeds dat van Guide 
Manacorda, Benedetto Varchi, I'uomo il poeta il critico, Pisa 1903. Daarin uit-
voerige bibliografie. 
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de Storia Fiorentina, de tractaten over Dante en Petrarca ontstaan 
uit lezingen voor de Florentijnse academie ; een blijspel La Suocera : 
een merkwaardige dialoog over de Italiaan.se taal die voor hem het 
Florentijns is, getiteld I'Hercolano, posthuum verschenen in 1570 ; re-
dcvoeringen en brieven ; ten slotte een groot aantal gedichten, hoofd-
zakelijk sonetten. 

Een eerste verzameling sonnetten geeft hij zelf in 1555 te Firenze 
in het licht. Twee jaren later wordt ze door een tweede deel gevolgd 
(3). Ze zijn meestal opgedragen aan beroemde tijdgenoten en vrien-
den, zo vrouwen als mannen, vaak tevens met de replieken die de 
sonnetten hebben uitgelokt. 

Nu is er onder die tijdgenoten, door Varchi bezongen, een man die 
ons bijzonder interesseert, nl. Andreas Vesalius. 

W e zullen hier over Vesalius' verblijf en werkzaamheid in Italie 
niet in details treden en er ons mede vergenoegen een paar feiten te 
memoreren die voor onze uiteenzetting van belang zijn. 

Zo herinneren we ons dat op 5 december 1537. de Vlaming Andreas 
Vesalius aan de Universiteit van Padua de doctorshoed ontving uit 
de handen van Francesco Frimigelica, nadat hij twee dagen van te 
voren examen had afgelegd in de kerk van de H. Urbanus, ten over-
staan van de daartoe aangesteldc commissie. Hij was toen nog niet 
eens 22 jaar oud. Dank zij zijn pionierswerk, zou de Universiteit van 
Padua het grootste centrum worden voor de studie van de anato-
mie (4). 

De jonge doctor, wicns faam reeds vroeger in Italie was doorge-
drongen. werd aldus tot professor aangcsteld en toog onmiddellijk 
aan het werk. Het wordt hem toegestaan lijken van geexecuteerden 
voor zijn navorsingen en demonstraties te doen dienen en hij maakt 

(3) Dc titcl luidt : De' sonetti di M. BcncdcUo Varchi, Prima parte, hi Fiorenza 
aprosso M. Lorenzo Torrcntino MDLV. Die van het tweede dccl : De' sonetti 
di M. Benedetto Varchi colic risposte, e proposte di diversi, Parte seconda. 
In Fiorenza appresso Lorenzo Torrcntino MDLVIL 

(4) Cfr. Giovnnni Fabris, Gli Scolari illustri dclla llniversita di Padova (Comi-
tato per la Storia dcU'Univcrsita di Padova), Padova 1941, p. 19; « n piii 
celcbre dei Fiamminghi c Andrea Vcsalio di Bruxelles, chc il 5 dicembre 1537 
riccvette il scrto dottornic dalle mani di Francesco Frimigelica, dopo avere 
.sostenuto, due gio.mi prima, il folito csame ncUa chiesa di S. Urbano davanti 
alia commissionc dei suoi promotori. Per merito suo I'Ateneo Patavino diven-
tcra il massimo centro degli studi anatomici ». 
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van die gunst het ruimst mogelijk gebruik. Hij brengt iets geheel 
nieuws, zijn methode van college-geven breekt af met de oude sleur, 
zijn demonstraties zijn uiterst levendig en aanschouwelijk en zijn toe-
hoorders zijn dan ook entoesiast. Over het hele Italiaanse schiereiland 
verspreidt zich spoedig zijn roem. 

Intussen bereidt hij een groot wetenschappelijk werk voor dat een 
uiteenzetting en een illustratie beoogt te zijn van de nieuwe theorie. 
Het is De Humani Corporis Fabrica libri septem, dat in 1543 te Bazel 
bij Oporinus van de pers komt. Om de uitgave ervan voor te bereiden, 
had Vesalius een hele tijd in Bazel verbleven. Toen het boek klaar 
was, keerde hij naar de Nederlanden terug, echter niet voor lang. 
want weldra verschijnt hij weer te Padua en herneemt er zijn col
leges. Spoedig wordt hij uitgenodigd om ook op andere plaatsen de
monstraties tc houden, eerst te Bologna (5) en daarna te Pisa, waar-
heen hij kwam op verzoek van hertog Cosimo. Een reusachtige me-
nigte was samengestroomd om de meester aan het werk te zien en 
vooraan, in de eerste rij, zat hertog Cosimo in eigen persoon. 

Zo groot was het succes, zo diep de indruk, dat Cosimo van dat 
ogenblik alles in het werk stelde om Vesalius over te halen professor 
te worden aan de universiteit van Pisa, die na een periode van bloei 
in verval was geraakt. Maar intussen zal er een feit de plannen van 
onze gelecrde in de war komen sturen, want niemand minder dan 
Keizer Karel V maakt aanspraken op hem als lij farts. Vesalius diende 
aan het keizcrlijk bevel gevolg te geven en hij was verplicht zijn pro-
fcssoraat in Italie vaarwel te zeggen. 

Het sonnet van Varchi moet dateren uit de periode die onmiddel
lijk aan het bezoek aan Pisa voorafgaat. Het zou dus in 1543 of '44 
kunnen ontstaan zijn. 

(5) Luigi Simeoni, Storia deila llniversita di Bologna, vol. II, I'Eta moderna, 
Bologna, 1947, p. 50 : « in esso (nl. het Teatro Anatomico der Universiteit van 
Bologna) il VesaUo, passando da Bologna, mentre si recava a Pisa da Padova, 
fece alcune lezioni ; e questo teatro e riprodotto ncl frontispizio premesso al 
suo celebre De corporis humani fabrica (1543). ;» 
Deze laatste bewering, betreffende de titelplaat. blijft voor rckcning van de 
auteiir. 
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Hier laten we het gedicht volgen, in de oorspronkelijke tekst, zoals 
het voorkomt in de uitgave van 1555, deel I, p. 181. 

VESSALIO mio, che cosi conto, e chiaro 
11 picciol mondo, e le sue parti havete, 
Come ha'l maggior colui, che '1 fece, e sete 
Solo senza simil, non dico paro : 

Al Toscan Duce non di voi men raro, 
Intendendo da me come sarete 
Sopra Arno in breve alle Pisane mete, 
Fu dolce piu, ch'io non so dire, e caro : 

E ch'io di nuovo caldamente a voi 
Riscrivessi m'impose, e quanto all' opra 
Facesse di mestier, tutto fornissi : 

Movete dunque, e col favor di sopra 
Venite a lui far lieto, e traggcr noi 
Col lume vostro di si scuri abissi. 

Wij zullen van dit sonnet eerst een woordelijke, en daarna een vrije 
vertaling geven, op maat en rijm. 

« O mijn Vesalius. die zo scherp en schrander de microcosmos 
doorschouwt, als de macrocosmos doorschouwd wordt door degene 
die hem schiep, en die zonder gelijke, zonder evenknie zijt: 

De hertog van Toscane aan wie ik vaak over u verteld heb, was 
blijer en opgetogener dan ik zeggen kan, toen ik hem mededeelde 
dat gij weldra op Pisaanse grond zoudt aankomen. 

Ook gaf hij mij de opdracht u opnieuw met aandrang te schrijven en 
u alles te verschaffen wat er nodig is voor uw werk. 

Maak u dus klaar, bedacht op de gunst waarover ik het had ; kom 
de hertog vriendelijk stemmen en ons door het licht van uw weten-
schap uit de zo donkere afgronden trekken. » 

De literaire waarde van het sonnet is gering, Zijn betekenis ligt in 
het feit dat het een sprekend bewijs levert voor de beroemdheid die Ve
salius in Itahe genoot. 

Treffend is ook daarbij de spontane betekenis van de eigen achter-
stand en al is het beeld van de donkere afgronden als een 
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stijlfiguur te beschouwen, toch geeft dit aanleiding tot aller-
lei overwegingen, waarbij de oprechtheid van dc dichter, die 
enkel de woordvocrder is van zijn vorst, gunstig afstcekt 
tegen de gevoelens van eigendunk, die toen evenals nu nog, 
in vele kringen van geleerden heersten. Dat bv. een Fransman dit 
achterop-zijn zou hebben toegegcven, lijkt volkomcn uitgesloten. 
Er is verder een punt dat opheldering verdient, nl. de toezcgging dat 
Vesalius de beschikking zal krijgen over al hetgeen hij nodig heeft 
bij zijn taak. Toen het nl. bleek dat er geen lijk beschikbaar was, 
werd er bevel gegeven er een in Firenze te halen en het per boot over 
de Arno naar Pisa te brengen (6). 

Tcnslotte moctcn we er nog op wijzcn dat het sonnet, in zoverre ons 
bckend is, aan de aandacht van de vorsers schijnt ontsnapt te zijn. 
Noch bij Manacorda (7), noch bij Gmehn (8), noch bij Roth die in 
zijn biografie een afzonderlijk hoofdstuk wijdt aan ,Vcsal in Gedichten' 
(9), noch bij O'Malley (10) komt het ter sprake. 

Hier volgt nu onze procve van vrije vertaling. 

O mijn Vesalius, die even diep doorgrondt 
het lichaam van de mens en al zijn Icdcn 
als God de wereld die Hij schiep. Geen tweede 
die u te evcnaren ook zclfs maar bcstond. 

Dc hertog van Toscane die van u met reden 
door mij vaak hoorde, was, toen ik hem tijding zond 
dat gij weldra aan Arno's stroom Pisaanse grond 
betreen zoudt, racer dan 'k zeggen kan, blij en tevredcn. 

En hij beval mij u opnieuw te schrijven 
met aandrang en er op te waken 
dat niets ontbrcke bij het werk door u vcrricht. 

(6) A. Vesahus, Epistola... radids chynae... (1546). Nederlandse vertaling in: 
Opuscula selccta Ncerlandicorum de arte mcdica III, Amsterdam 1915, p. 133. 

(7) G. Manacorda, op. at 
(8) H. Gmelin, PersonendarstcUung bei den Florentinischen Geschichtsschreibem 

der Renaissance Leipzig-Berhn, 1927 (Beitrage zur Kulturgcschichte des Mit-
telalters und der Renaissance). 

(9) M. Roth, Andreas Vesalius Bruxellensis. Berlin, 1892. 
(10) C. D. O'Malley, Andreas Vesalius of Brussels 1514-1564. Berkeley and Los 

Angeles, 1964. 
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Kom dus en laat begrip voor deze gunsten blijken 
Schenk hem voldoening en wees ons een baken 
til ons uit donkre afgrond naar uw licht. 

RESUME. 

Dans un receuil de sonnets de I'humaniste Benedetto Varchi public a Florence en 
1555 se trouve un sonnet dedie a Vesale, dans lequel Ic poete florentin se rejouit 
de I'arrivee prochaine de Vesale a Pise (1544) oil I'anatomiste avait 
ete invite par !e due de Toscane, Cosimo de Medici. Ce sonnet est reste ina-
peri;u aux chercheurs. Line traduction rythmee et rimec en langue neerlandai.se en 
est donnee. 
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