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In zijn Verslag van onderzoekingen naar archivalia in Italië belangrijk voor de 
geschiedenis van Nederland memoreert P. J. Blok onder andere het officiële journaal 
van de reis die granprincipe Cosimo de' Medici in 1668 maakte naar de Republiek. 
Hij vond dit kennelijk zo interessant dat hij er een afzonderlijk artikel aan wijdde 1. 
Het bestaan van dit journaal moet al vóór Blok bekend geweest zijn in Nederland, 
maar wellicht heeft de abominabele reputatie bij de historici van Cosimo als vorst, 
de bestudering van dit document in de weg gestaan. Want, zoals Blok ook schrijft, 
deze Medici gold als een 'onbeduidende duisterling' 2en dat is nog zwak uitgedrukt 
als men de literatuur op hem naslaat. Het is duidelijk dat de reis van een onbenul — 
hoe goed gedocumenteerd ook — niet direct tot nadere studie noodt. Ook Blok zat 
met het historische oordeel over Cosimo opgescheept en hij zou geen woord aan het 
journaal hebben vuilgemaakt, als hij dit niet voor zijn genoemd Verslag had moeten 
doornemen. Toen hij het eenmaal bekeken had, bleef hij met een duidelijk probleem 
zitten: de Cosimo die hij uit de literatuur kende, bleek niets te maken te hebben met 
de intelligente, leergierige en ontwikkelde jongeman die uit het verslag opdoemde. 
Hoe viel het respect van Vondel, Huygens, Nicolaas Heinsius, Gronovius, om nog 
maar te zwijgen van Hobbes en Leibnitz, voor deze man te rijmen met het snijdende 
sarcasme van de geschiedschrijving? Blok wist het niet en even leek het of hij daad
werkelijk vraagtekens zou gaan zetten bij het gevestigde historisch oordeel over deze 
Medici: 'Zou werkelijk de geest van den ouder geworden vriend van kunst en weten
schap verduisterd zijn'3? Maar uiteindelijk legde hij zich toch bij dat oordeel neer: er 
waren, buiten de tekst van het journaal, ook nog geen duidelijke argumenten voor
handen om het vigerende beeld van Cosimo fundamenteel te kunnen aantasten. 

Blok werd dus tot de constatering genoopt dat er kennelijk twee totaal verschillen
de Çosimo's waren geweest, een briljante, intelligente en energieke prins versus een 
bekrompen, tyrannieke groothertog. Als mogelijke oorzaak voor deze raadselachtige 
metamorfose opperde Blok het steeds verder verslechterende huwelijk van Cosimo 
met Lodewijk XIV's nicht Marguérite-Louise. Nu gold deze echtverbintenis toenter
tijd inderdaad als schoolvoorbeeld van de hel waarin een dynastiek huwelijk kon 
ontaarden 4. Iets anders is echter of een mislukt huwelijk iemand van een briljante, 
ontwikkelde geest plotsklaps in een onbeduidende duisterling kan veranderen. En 
eerlijk gezegd was Blok ook niet echt tevreden met deze verklaringsgrond. Ondanks 

1 P. J. Blok, 'Cosimo III van Toscana in de Republiek', Onze Eeuw, I, 2 (1901) 522-539. 
2 Ibidem, 526. 
3 Ibidem, 537. 
4 G. J. Hoogewerff, ed., De twee reizen van Cosimo de' Medici Prins van Toscane door de 
Nederlanden (1667-1669) (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, 3de serie, nr. 
41; Amsterdam, 1919). Vergelijk ook Harold Acton, Cli ultimi Medici (Londen, 1932; Torino, 
1962) passim. 
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Bloks twijfels zou zijn tweedeling van Cosimo's persoon voortaan een eigen leven 
gaan leiden. Daartoe heeft Hoogewerffs uitgave van de reisjournaals voor het 
Historisch Genootschap in 1919 het nodige bijgedragen. Hoewel Hoogewerff blijk 
gaf van het besef dat de bestaande literatuur een te zwart beeld van Cosimo gegeven 
had 5, kon hij zich net zo min als Blok van dat traditionele beeld losmaken. Zelfs 
verwijdde hij de kloof tussen prins en groothertog nog verder en ontdeed Bloks 
tweedeling van haar hypothetisch karakter: als prins was Cosimo begaafd, 
ontwikkeld, intelligent en stijlvol geweest 6, als groothertog 'stijfhoofdig, kleinzie-
lig, haatdragend, somber' en 'slecht regerend, met willekeur en hardvochtigheid'7. 

De splitsing van Cosimo door Blok en Hoogewerff maakte het voor historici na 
hen moeilijker om diens reis naar de Republiek in het perspectief van diens latere 
regering te plaatsen. De mogelijke betekenis van de reis voor de ontwikkeling van 
Toscane en daarmee de mogelijke 'impact' van de Nederlandse beschaving in de ze
ventiende eeuw op het domein van de Medici, zijn ook nooit tot onderwerp van 
studie geworden. De journaals werden hoogstens gelezen als aardige aanvullende 
bron voor de kennis van de Republiek in de periode van vlak na de Tweede Engelse 
Zeeoorlog. 

Daarin kan nu verandering komen, want in de stapsgewijze rehabilitatie van de 
Medici-groothertogen ten opzichte van hun verwanten uit de 'gouden tijd' van de 
Florentijnse renaissance, is zeer onlangs een aarzelend begin gemaakt met het eer
herstel van Cosimo III. De notie waar Hoogewerff al blijk van gaf is nu eindelijk 
doorgedrongen, namelijk dat het beeld dat ons van hem is overgeleverd nogal tenden
tieus is. Het werd ontworpen op instigatie van de leden van het huis Lotharingen die 
als vreemde dynastie in 1737 de Medici in Toscane opvolgden. Zij hoopten door 
verguizing van hun directe voorgangers de eigen reputatie van verlichte heersers te 
bevorderen. Het eigenlijke karwei werd geklaard door hun 'hofhistoricus' Riguccio 
Galuzzi. Deze schilderde in zijn Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo 
délia Casa Medici (Florence, 1781) het Medici-regime in waarlijk schrille kleuren en 
steeds schriller naarmate de verlossing door de Lotharingers naderbij kwam. De nega
tieve aspecten aan Cosimo's zeer langdurige heerschappij (1670-1723) 8 werden door 
hem uitgebuit om zo een beeld van absolute ontreddering op te roepen waarin de 
Lotharingers vervolgens als reddende engelen konden optreden. 

Later, tijdens de Risorgimento en de periode daarna herkenden liberale en anti-
clerikale historici tot overmaat van ramp in Galluzzi's schildering van Cosimo exact 
het type vorst waartegen zij zich konden afzetten: de reactionaire, parasitaire, ultra-
roomse tyran, het soort bij uitstek dat Italië's eenwording en emancipatie altijd in de 
weg had gestaan 9. En zo werd de toon van de Cosimo-verguizing gezet 10en het zal 

5 Hoogewerff, De twee reizen, xlv. 
6 Ibidem, viii-ix. 
7 Ibidem, x, xlix. 
8 Ibidem, xi-xii. 
9 Zie onder meer Antonio Zobi, Storia civile delle Toscana dal MDCCXXXVll al 
MDCCCXLlll (Florence, 1850) en Giuseppe Conti, Firenze dai Medici ai Lorena (1670-1737) 
(Florence, 1909). 
10 Die verguizing ging tot heel recent nog rustig door. Zie bijvoorbeeld Christopher Hibbert, 

45 



H.TH. V A N V E E N 

nog wel geruime tijd duren eer er echt goed zicht komt op de historische gestalte 
van deze Medici-vorst. Het begin is er echter duidelijk en met een aantal van de 
ergste vooroordelen wordt op het ogenblik korte metten gemaakt. Dat is te danken 
aan recente archiefstudie die vanuit de verschillende historische subdisciplines wordt 
ondernomen. Het waren de kunsthistorici die ontdekten dat Cosimo een belangrijk 
sponsor is geweest van de Italiaanse baroksculptuur met meesters als Foggini en 
Soldani Benzi. Hij stichtte zelfs een speciale kunstacademie in Rome om verzekerd 
te zijn van een constante stroom van hoogwaardige kunstenaars 11 .De ontdekking 
kwam als een schok voor hen die gewend waren aan een Cosimo die alleen maar 
bidprentjes kon waarderen. Bij de kunsthistorici voegden zich de sociaal-economisch 
historici die uitvonden dat er onder Cosimo's regime in Toscane werkelijk specta
culaire vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de waterbeheersing en de ontwik
keling van de landbouwgrond, verbeteringen waar de Lotharingers direct op konden 
voortbouwen 12. 

Het is dan ook typerend dat Galluzzi dit aspect van Cosimo's regering helemaal 
verzwijgt. Zeer onlangs zijn historici van de Toscaanse staatsinstellingen en bureau
cratie tot de conclusie gekomen dat onder Cosimo zeer serieuze pogingen zijn 
gedaan om het staatsapparaat te rationaliseren, pogingen waaraan geen van zijn als 
zoveel 'verlichter' te boek staande voorgangers zich ooit had gewaagd. Cosimo 
stelde daartoe een speciale commissie in waarin de meest competente experts zitting 
hadden, de zogenaamde Deputazione per la Riforma dei Magistrati 13. 

De financieel historici tenslotte komen op het ogenblik tot de conclusie dat het 
regime van Cosimo lang niet dat diepe financiële dal te zien geeft dat uit de oudere 
literatuur naar voren komt 14. 

Misschien wordt in al dit recente onderzoek als reactie op de eeuwenlange 
verguizing, wel iets teveel het 'moderne' in Cosimo benadrukt, maar het beeld 

The Rise and Fall of the House of Medici (Harmondsworth, 1974) 292-302 en Furio Diaz, Il
Granducato di Toscana, I, Medici (Turijn, 1976) 465-511. In de reisgidsen over Toscane wordt 
Cosimo nog steeds met enkele misprijzende woorden afgedaan. 
l1 De kunsthistorische herwaardering van Cosimo begon met Klaus Lankheit, Florentinische 
Barockplastik. Die Kunst am Hofe der letzten Medici (1670-1743) (München, 1962). Op hem 
volgden onder anderen Stella Rudolph, 'Mecenati a Firenze tra Sei e Settecento: aspetti dello 
stile Cosimo III', Arte Illustrata, VI, 54 (1973) 213-228 en recentelijk Edward L. Goldberg, 
Patterns in Late Medici Art Patronage (Princeton, 1983). 
12 Voorloper was hier Niccolò Rodolico, 'La Toscana alla vigilia delle riforme' in zijn Saggi 
di storia médiévale e moderna (Florence, 1963) 339-361. Na hem volgde onder anderen Elena 
Fasano Guarini, 'L'intervento pubblico nella bassa valle dell'Arno nei secoli XVI e XVII', in: 
Atti del XV Settimana di studio: Ie acque interne, Instituto internazionale di storia economica 
'Franceso Datini" (Prato; in druk). Zie ook haar voce over Cosimo III in de Dizionario 
Biografico degli Italiani. 
13 Op het ogenblik vindt er op het Archivio di Stato te Florence een grootscheeps onderzoek 
plaats naar de hervormingen van het staatsapparaat onder Cosimo III. Het staat onder leiding van 
dott. ssa. Paolo Benigni en dott. Carlo Vivoli en zal resulteren in een reeks artikelen. Vergelijk 
Paola Benigni, 'Francesco Feroni, empolese, negoziante in Amsterdam', Incontri. Rivista di 
studi italo-nederlandesi, III (1986) 98. 
14 Een en ander zal blijken uit de archiefstudie die de financieel historicus Jean-Marie Waquet 
op het moment afsluit over de financiën onder Cosimo III. 
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dringt zich toch onvermijdelijk op van een vorst die allerlei pragmatische hervor
mingen voorstond en die in die zin meer leek op zijn overgrootvader Ferdinando I 
dan op zijn vader Ferdinando II of zijn grootvader Cosimo II. 

Het is niet meer dan logisch dat Cosimo als vorst in spé met die instelling zijn 
aandacht richtte op het technologisch en economisch meest geavanceerde stukje van 
Europa: de Republiek. Dat had zijn overgrootvader ook al gedaan toen hij het 
groothertogdom aan het begin van de eeuw een eigen koloniale handel wilde 
bezorgen. Ferdinando I moest echter zeer omzichtig te werk gaan omdat Spanje zijn 
toenadering tot de Republiek met argusogen volgde 15. Cosimo had het wat dat 
betreft gemakkelijker en kon zich zonder verdere plichtplegingen op de Republiek 
richten. Het Hollandse 'model' drong zich des te sterker aan hem op vanwege de in
tensieve berichtgeving die hem vanuit dat gebied bereikte, veel intensiever dan ten 
tijde van Ferdinando I of daarna ooit het geval was geweest 16. Die berichtgeving 
werd verzorgd door één enkele persoon die wat meer aandacht verdient in deze 
context: Francesco Feroni. Als zoon van een wolverver uit Empoli bij Florence was 
Feroni bij het bankiershuis Buonaccorsi in Livorno gaan werken en in 1640 naar 
Amsterdam gegaan om zijn fortuin te zoeken. Zijn eerste rijkdom vergaarde hij zich 
met de handel op Italië en de Levant, maar al gauw richtte hij zijn aandacht op West-
Indië. Van 1662 tot 1669 trad hij als tussenpersoon op tussen de te Madrid 
opererende Genuese kooplieden Lomellini en Grillo als houders van het slavenasien-
to van de Spaanse koning enerzijds, en de West-Indische Compagnie anderzijds 17. 
Hij liet de directie van de Compagnie bij zich aan huis vergaderen en kon haar tot 
op zekere hoogte zijn voorwaarden opleggen. Onnodig te zeggen dat hij deze cruciale 
positie gebruikte om zich zelf op onvoorstelbare manier te verrijken. Deze 
opmerkelijke Toscaanse koopman werd in 1652 door Ferdinando II aangezocht om 
in Den Haag de positie te gaan verdedigen die deze laatste had ingenomen in het 
fameuze conflict tussen de Hollanders en de Engelsen in de haven van Livorno 18. 
Feroni kweet zich bijzonder goed van deze delicate taak en kreeg daarop de aan
stelling van Toscaans agent in Amsterdam, de allereerste wanneer men het korte 
correspondentschap dat Abraham de Wicqueforts broer Joachim in 1648/1649 
vervulde niet meetelt 19. 

15 Vgl. Henk Th. van Veen en Andrew P. McCormick, Tuscany and the Low Countries. An 
Introduction to the Sources and an Inventory of Four Florentine Libraries (Florence, 1985) 11-
12. 
16 Ibidem, 12-15. 
17 Zie S. van Brakel, 'Bescheiden over den slavenhandel der West-Indische Compagnie', 
Economisch historisch jaarboek, IV (1918) 50 en 67, en W. S. Unger, 'Bijdragen tot de 
geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel, I, Beknopt overzicht van de Nederlandse slaven
handel in het algemeen', Economisch historisch jaarboek, XXVI (1956) 145-146. De cruciale rol 
van Feroni in deze contracten wordt voor het eerst belicht door Benigni, 'Francesco Feroni', 101-
103. 
18 Zie Marcella Morviducci, 'Lo scontro anglo-olandese avvenuto nel porto di Livorno il 14 
marzo 1653 nelle relazioni di Francesco Feroni', Atti del convegno 'Livorno e il Mediterraneo 
nell'età Medicea', Livorno, 1977 ( Livorno, 1978) 395-404. 
19 Van Veen en McCormick, Tuscany and the Low Countries, 14. 
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Feroni pakte zoals gezegd zijn agentschap grondig aan en overstelpte het Medici-
hof met duizenden en nog eens duizenden missives die elk denkbaar aspect van de 
toen nef op zijn hoogtepunt verkerende Republiek belichtten. Deze indringende rap
portage alsmede het spectaculaire zakelijke succes van Feroni moeten Cosimo een 
meer vastomlijnd idee gegeven hebben op wat voor manier het Groothertogdom een 
voorbeeld zou kunnen nemen aan de Republiek. Om zich een nog betere indruk te 
kunnen vormen besloot hij er zelf te gaan kijken. Het motief voor de eerste reis 
moet mijns inziens dus niet uitsluitend worden gezocht in het slechte huwelijk van 
Cosimo, zoals tot vervelens toe gedaan is. Het moet nog maar eens gezegd dat het 
expliciete en enige doel van zijn reis de Republiek was 20en dat hij dus niet zomaar 
een doelloze zwerftocht door het buitenland ging maken om even uit de buurt van 
zijn vrouw te zijn. Verder bereidde hij zich langdurig en speciaal op zijn excursie 
voor, onder meer door van de boekhandelaar/uitgever Pieter Blaeu uit Amsterdam 
alle boeken te laten komen die maar betrekking hadden op de handel met Oost- en 
West-Indië 21. 

Was het voor een kroonprins uit die tijd al ongebruikelijk om een toeristische trip 
door het buitenland te maken, een doelgerichte excursie zoals die van Cosimo, was 
ronduit uniek en dat is te weinig beklemtoond in de literatuur. In zekere zin wijst 
zijn bezoek aan de Republiek vooruit naar een bezoek als dat van tsaar Peter, zij het 
ook dat Cosimo met een groter gevolg en in luxueuzere omstandigheden reisde. De 
reisverslagen tonen aan dat hij niet minder dan later de Russische vorst het innovatie
ve van de Nederlandse samenleving in zich opnam en dit op zijn bruikbaarheid beoor
deelde. Cosimo blijkt hier dus niet minder dan een 'trendsetter' te zijn geweest22. 

Niet toevallig nam hij in de Republiek zijn intrek bij Francesco Feroni die hem 
ongetwijfeld nog eens goed de oorzaken van het economisch succes van de Repu
bliek heeft uitgelegd. Van zijn beide andere cicerones, Pieter Blaeu en Nicolaas 
Heinsius, kreeg hij een grondig werkprogramma voorgeschoteld dat hem, met de 
voorkennis die hij al bezat, tot een waar specialist op het stuk van de Republiek 
gemaakt moet hebben. Dit procédé werd bovendien nog eens dunnetjes overgedaan 
toen Cosimo in de zomer van 1669 terugkeerde voor een tweede bezoek, dit keer in 
het kader van een algemenere Noord-Europese rondreis. 

Ook al was zijn Nederlandse excursie dan niet direct bedoeld als de voltooiing van 
zijn opleiding voor de taak van groothertog, in de praktijk bleek zij wel de laatste 

20 Zie Galluzzi, Isloria, VI, 341 en de brief van het hof in Florence aan Abbate Strozzi in 
Parijs, Archivio di Stato di Firenze (ASF), Mediceo del Principato, inv. nr. 6381, brief van 14 
oktober 1667. 

21 ASF, Mediceo del Principato, inv. nr. 4260 fol. 167 r o -181 r 0 . Deze brieven zullen worden 
gepubliceerd in Alfonso Mirto en Henk Th. van Veen, De brieven van Pieter Blaeu aan Antonio 
Magliabechi, Leopoldo en Cosimo de' Medici, Carlo Dati en Michèle Ermini (Maarssen-Florence, 
1987/1988). 
22 Cosimo was zelf zeer geïnteresseerd in tsaar Peters bezoek aan Nederland. Zijn corres
pondent Jacob van Dam, ex-consul te Smyrna, stuurde hem vanuit Utrecht ettelijke verslagen van 
dit bezoek. Zie ASF, Mediceo del Principato, inv. nr. 4265, brieven 64, 65, 66 en 73. Brief 65 
werd deels gepubliceerd in Anna Maria Crinò, Fatti e figure del Seicento anglo-toscano. 
Documenti inediti sui rapporti letterari, diplomatici, culturali fra Toscana e lnghilterra (Florence, 
1957) 298-300. 
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fase in die voorbereiding te zijn. Niet lang nadat hij teruggekeerd was in Florence 
stierf zijn vader Ferdinando II en volgde Cosimo hem op. Zijn voornemen om 
Toscane in een aantal opzichten van de Republiek te laten profiteren had dus nog 
niets aan kracht ingeboet toen hij de troon besteeg. Dit wordt onder meer geïllus
treerd aan de pogingen om Francesco Feroni na meer dan 30 jaar verblijf in 
Amsterdam naar Florence terug te krijgen 23. Cosimo was erop gespitst om niet 
alleen Feroni's gigantische vermogen binnen de Toscaanse grenzen te halen, maar 
meer nog om Feroni's Hollandse expertise te kunnen inzetten voor de Toscaanse 
zaak. In 1672 had zijn aandrang succes en verliet Feroni, als een dief in de nacht, 
Amsterdam 24. In Florence bracht hij het al snel tot senator en depositario generale, 
het hoogste financiële ambt in het Groothertogdom. Hij werd tevens lid gemaakt 
van de genoemde Deputazione per la Riforma dei Magistrate Op die manier deed 
Cosimo in algemene zin een beroep op Feroni's grote economische kennis en 'Hol
landse' efficiëntie. Hij zou echter Feroni ook direct betrekken bij een poging tot 
meer rechtstreekse imitatie van het Hollandse economische 'model'. Cosimo wilde 
een Toscaanse Oost-Indische Compagnie oprichten op Hollandse leest geschoeid en 
probeerde via Feroni aanvulling te krijgen op de expertise die hij zelf al in de Repu
bliek had opgedaan 25. Net voor zijn vertrek uit Amsterdam had Feroni, op 30 
september 1672, nog een document naar Florence gestuurd getiteld Proposition 
faicte par quelques marchant! et adressée à monseigneur le grand duc de Toscane 
pour obtenir pasport et permission de naviger aux Indes Orientalles 26, en eenmaal 
in Florence heeft hij ongetwijfeld meegeholpen aan de uitwerking van Cosimo's 
ideeën in deze richting. Feroni kreeg ook een cruciale rol in het ambitieuze plan van 
Cosimo om van Livorno het Amsterdam van de Middellandse Zee te maken 27; een 
plan dat ook zijn overgrootvader Ferdinando I gekoesterd had, wanneer het tenminste 
waar is dat zijn spectaculaire uitbreiding van de Toscaanse haven rond 1600 haar 
voorbeeld heeft gevonden in de gelijktijdig plaatsvindende eerste Amsterdamse 
stadsuitleg 28. In 1676 gaf Cosimo Livorno voor het eerst officieel de status van 
porto franco om vervolgens een hele nieuwe wijk bij te laten bouwen met huizen en 
pakhuizen speciaal voor kooplieden, net zoals hij dat in Amsterdam had gezien. 
Feroni gaf hij de opdracht om toe te zien op allerlei hervormingen en herstelwerk
zaamheden die in de haven werden doorgevoerd en de Amsterdamse Toscaner wierp 
zich met zoveel energie op deze taak dat de opleving die Livorno aan het einde van 
de eeuw doormaakte, onverbrekelijk met zijn naam verbonden is 29. 

23 Zie Paola Benigni, 'Francesco Feroni', 103 vlg. 

24 Ibidem, 109. 
25 Ibidem en Fasano Guarini, voce in DBI. Zie ook Van Veen en McCormick, Tuscany and the 
Low Countries, 36. 
26 ASF, Mediceo del Principato, inv. nr. 4261, fol. 4 2 7 r ° - v 0 . 
27 Van Veen en McCormick, Tuscany and the Low Countries, 24 en Benigni, 'Francesco 
Feroni', 108. 

28 Vergelijk het commentaar van Vittorio Franchetti Pardo bij het artikel van G. Nuti, 
'Livomo, il porto e la città nell'epoca medicea', Atti del convegno 'Livorno e il Mediterraneo 
nell'età Medicea', Livorno, 1977 (Livomo, 1978) 325-346 en 348-350. 
29 Zie Mario Barrichello, Livorno e il suo porto. Origini, caratteri, e vicende dei traffici livor-
nesi (Livomo, 1932)420-421. 
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Om Toscane optimaal van de Republiek te kunnen laten profiteren, had Cosimo 
aan één enkele agent niet langer genoeg, ook al zou die net zo intensief rapporteren 
als Feroni had gedaan. En zo kwam er voor het eerst in de geschiedenis een com
pleet netwerk van Toscaanse contacten in de Republiek tot stand. Cosimo schakelde 
hiervoor de hele Florentijnse koopmanskolonie in die zich sinds de jaren zestig in 
Amsterdam had gevormd, en waarmee hij kennis had gemaakt ten tijde van zijn 
verblijf in Amsterdam. Daarnaast werd voor berichtgeving en dienstverlening ook 
een uitgebreid beroep gedaan op Nederlanders. Nicolaas Heinsius rapporteerde in 
enige honderden fraaie Latijnse brieven over allerlei politieke en culturele zaken. 
Pieter Blaeu verleende zijn diensten, net als Jacob van Dam, Jacob van Wassenaer 
Obdam jr. en Abraham de Wicquefort. Zelfs gezanten van derde landen, zoals de 
Engelsman William Temple en de Spanjaard Manuel Belmonte, werd gevraagd te 
rapporteren. De gigantische stroom van informatie die deze groep genereerde, werd 
nog gecompleteerd door de rapporten van reizende gezanten als Lorenzo Magalotti en 
Carlo Rinuccini, en door de brieven van de technische specialisten die Cosimo 
regelmatig naar de Republiek zond 30. 

Hoe profiteerde Toscane nu precies van dit uitgebreide informatie- en diensten-
circuit? Om hierop precies een antwoord te kunnen geven, zou men al die duizenden 
brieven moeten doornemen, vooralsnog een onbegonnen werk. Globaal kunnen 
echter nu al wel enkele punten aangegeven worden31. 

Via het netwerk kwam technische know-how op allerlei gebied van de Republiek 
naar Toscane. Nederlandse wolwevers introduceerden nieuwe weeftechnieken, 
scheepstimmerlieden en ankersmeden moesten de scheepsbouw in Livomo op Am-

 sterdams peil brengen. Vanuit het drukkersparadijs dat de Republiek was, werden 
complete drukkerijen in Toscane geïnstalleerd. De agenten zorgden er verder voor dat 
natuurhistorische kabinetten en wetenschappelijke apparatuur naar Toscane kwamen, 
waar Cosimo deze voor onderzoeksdoeleinden aan geleerden ter beschikking stelde. 
Want ook al moest Cosimo — zoals uitentreuren geschreven is — weinig hebben 
van de speculatieve natuurwetenschap zoals die in de Accademia del Cimento door de 
erfgenamen van Galilei werd bedreven, hij was wel degelijk een bevorderaar van 
toegepaste vormen van wetenschap, zoals de medicijnen, anatomie en botanie. Zoals 
hij zelf tijdens zijn verblijf had kunnen constateren, kenden juist deze toegepaste 
vormen van wetenschap hier een grote bloei en hij aarzelde niet om het Toscaanse 
wetenschapsbedrijf daarvan te laten profiteren. Vooral de botanie had daarbij zijn 
aandacht. Zo probeerde hij in Toscane de studie en de teelt van exotische gewassen, 
zoals die in de Republiek werd beoefend van de grond te krijgen. Daartoe stuurde hij 
op verschillende tijdstippen Toscaanse botanici speciaal naar Amsterdam. De jonge 
kunst- en plantenliefhebber Jacopo Niccolò Guiducci arriveerde in 1714 vanuit 
Düsseldorp in Amsterdam en verkreeg daar van de botanicus Gaspar Commelin niet 

30 Zie Van Veen en McCormick, Tuscany and the Low Countries, 31-35. 
3i Zie voor het volgende overzicht Ibidem, 36-45. Zie nu ook de tentoonstellingscatalogus 
Natura viva in Casa Medici, Palazzo Pitti (Florence, 1985-1986) 24 waar gewezen wordt op de 
belangrijke rol van Amsterdam in de levering van allerlei exotische en zeldzame dieren aan het 
Medicihof ten tijde van Cosimo III. 
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alleen exotische gewassen maar ook uitgebreide instructies hoe deze in het Toscaan-
se klimaat het best verbouwd konden worden. Zijn brieven aan Cosimo vanuit de 
Republiek geven een fascinerend beeld van de kunst- en naturaliaverzamelingen 
aldaar 32. In 1714 reisde een zekere Antonio Morini namens Cosimo naar Amster
dam, Haarlem en Leiden en verzamelde daar meer dan 150 soorten planten. De even 
onbekende Angiolo Gianetti was nog later in Amsterdam voor een dergelijke 
plantaardige missie. Voor de verscheping van al deze gewassen die Cosimo zo voor 
en na uit de Republiek liet halen, droeg de in Amsterdam residerende Lucchese 
bankier Cesare Sardi zorg, Cosimo's laatste agent alhier. 

Ontegenzeggelijk is de Republiek voor Cosimo een bron van inspiratie geweest 
bij de aanpak van de waterproblemen in zijn land. Uit de dagboeken blijkt dat hij 
tijdens zijn bezoek al een open oog had gehad voor de waterbeheersing daar en 
voordat zijn meest grootscheepse campagnes in Toscane van start gingen stuurde hij 
een jong waterbouwkundig ingenieur, Pietro Guerrini, naar het noorden om de 
Nederlandse oplossingen op dit terrein tot in detail te bestuderen. Tijdens de 
campagnes maakte Cosimo verder gebruik van de diensten van de Amsterdamse 
ingenieur Comelis Meijer, die zijn kennis op Toscaanse collega's zoals de bekende 
Viviani moest overdragen. 

Zelfs wat de godsdienst betreft schijnt Nederland in zekere zin exemplarisch te zijn 
geweest voor Cosimo. Al uit de reisjournaals blijkt dat hij onder de indruk was van 
de ernst en de toewijding van de Nederlandse katholieken. De religiositeit van 
iemand als Neercassel sprak hem duidelijk veel meer aan dan de routinematige, laxis-
tische devotie van de officiële kerk in Rome. Later zou hij zich een pleitbezorger 
van de Nederlandse katholieken betonen toen dezen steeds meer moeilijkheden 
kregen met het Roomse gezag. Zijn gevoel van verbondenheid met de Nederlandse 
katholieken laat zien dat Cosimo ten onrechte is doorgegaan en voor velen nog 
steeds doorgaat voor een fanatiek jezuïtenvriend. En ook al was hij nu ook weer 
geen jansenist, veelzeggend is het wel dat hij, zoals Cochrane schrijft 

appointed as state theologian none other than Enrico Noris, whose Augustinian 
sympathies were anathema to the society (i.e. of Jesus). And he permitted his more 
learned subjects to go on discussing all the authors — from Paolo Sarpi to Cornelius 
Jansenius — who had been included in his uncle Leopoldo's heterogeneous reading 
list 33. 

Cochrane liet het bij deze relativering van Cosimo's vermeende liefde voor de 
jezuïten en noch hijzelf noch iemand anders is dieper ingegaan op de ware aard van 
Cosimo's religieuze preferenties. Mocht dit ooit gebeuren dan is het duidelijk dat 
diens bemoeienissen met de Nederlandse katholieken nadrukkelijk in de beschou
wing zullen moeten worden betrokken. Zoals zo vaak kan ook in dit geval 

32 Een selectie uit de brieven van Guiducci, Guerrini en Rinuccini zal worden gepubliceerd 
door Henk Th. van Veen en Andrew P. McCormick in de reeks Nederlandse Historische Bronnen 
van het Nederlands Historisch Genootschap. 
33 Eric W. Cochrane, Florence in the Forgotten Centuries (1527-1800) (Chicago, 1973) 289. 
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Cosimo's fascinatie met de Republiek in stelling worden gebracht tegen hen die 
hem hebben afgedaan als reactionaire, bigotte obscurantist, en kan zij worden ge
bruikt om hem juister te typeren, namelijk als een fascinerende overgangsfiguur 
tussen de late barok en de vroege Verlichting. 

Het laatste en meest sensationele voorbeeld van Cosimo's fixatie op de Republiek 
was het feit dat hij Toscane na zijn dood wilde doen veranderen in een republiek naar 
Nederlands en door een Nederlander ontworpen model. Zo dacht hij het gevaar te 
kunnen bezweren dat het groothertogdom in vreemde handen zou vallen. Dit risico 
zat erin omdat na Cosimo het geslacht der Medici dreigde uit te sterven. In dat geval 
zou vooral de keizer een duidelijke claim op het gebied kunnen leggen. Bij zijn 
verwoede pogingen om de Toscaanse onafhankelijkheid voor de toekomst te garan
deren, verliet Cosimo zich vrijwel geheel op de Republiek. Via zijn gezant Carlo 
Rinuccini vroeg hij raadpensionaris Anthonie Heinsius om een blauwdruk te maken 
voor het herstel van de oude Florentijnse republiek, geïnspireerd op de Hollandse. 
Tegelijkertijd probeerde hij om bij de Hollanders gedaan te krijgen dat zij deze 
nieuwe creatie bij gelegenheid militair zouden beschermen. Dit alles mag ons nu 
nogal fantastisch in de oren klinken, Heinsius was wel degelijk enthousiast voor het 
plan en maakte inderdaad een ontwerp voor een Florentijnse republiek op Neder
landse leest geschoeid. Uiteindelijk bleef het natuurlijk bij een blauwdruk want 
Nederland was al bij lange na niet meer in staat om een gebied dat zo ver weg lag, 
militaire garanties te geven 34. Maar ook al is er niets van terecht gekomen, de 
episode geeft fraai aan hoe ver Cosimo ging bij zijn oriëntatie op de Republiek. Die 
oriëntatie kende zoals we zagen verschillende facetten, die alle wel op de een of 
andere manier terug te voeren zijn op zijn verblijf in de Republiek. Dat verblijf 
krijgt daarmee een ander karakter dan men het tot nu toe heeft toegedicht. Het kwam 
voort uit de concrete verwachting dat de Republiek iets wezenlijks voor Toscane zou 
kunnen betekenen en het had tot gevolg dat die verwachting deels ook werd ingelost. 
Geen enkel ander Italiaans vorst is zo ontvankelijk geweest voor de beschaving van 
de Republiek in de zeventiende eeuw als deze Cosimo. 

34 Van Veen en McCormick, Tuscany and the Low Countries, 46-49 en Andrew P. McCormick, 
'Chi paga avanti è servito doppo: Florentijnse omkooppogingen in de Nederlandse Republiek 
(1710-171 Incontri, I (1985-1986) 4,177-189. 
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Nieuw Guinea 1950-1963 

Recensieartikel door 

J. VAN GOOR 

J. Jansen van Galen, Ons laatste oorlogje. Nieuw Guinea. De Pax Neerlandica, de 
diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie (Weesp: Van 
Holkema en Warendorf, 1984, 301 blz., ƒ29,50, ISBN 90 269 4776 3); R. Gase, 
Misleiding of zelfbedrog. Een analyse van het Nederlandse Nieuw Guinea-beleid aan de 
hand van gesprekken met betrokken politici en diplomaten (Baarn: Uitgeverij In den 
Toren, 1984, 224 blz., ƒ27,50, ISBN 90 6074 126 9); P. B. R. de Geus, De Nieuw 
Guinea-kwestie. Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht (Dissertatie Leiden; 
Leiden: Martinus Nijhoff, 1984, xi + 250 blz., ƒ45,-, ISBN 90 247 9980 5). 

'Habent sua fata libelli'. Zo deze uitspraak opgaat, dan geldt dit zeker voor de drie hier
boven genoemde werken. Hetzelfde onderwerp, de Nederlandse betrokkenheid bij Nieuw 
Guinea in de periode na de dekolonisatie van Indonesië in de jaren tussen 1950 en 1963, 
drie keer behandeld. Éénmaal door de journalist John Jansen van Galen; de free-lance 
publicist en leraar (waarin?) Ronald Gase; en tenslotte door de oud-marineoffïcier, 
econoom en gewezen minister van defensie De Geus. Alle drie schreven uit persoonlijke 
betrokkenheid of fascinatie. Het verzoek van de Haagse Post in 1982 een aantal artikelen 
te schrijven over 'ons laatste oorlogje' was Jansen van Galen op het lijf geschreven. 
Gase dankte zijn belangstelling voor de rol van oud-minister van buitenlandse zaken 
Luns in de Nieuw Guinea-affaire, aan een lezing door de journalist Oltmans. Hij begon 
hierop een persoonlijk onderzoek naar diens rol door een aantal bewindslieden uit deze 
periode te interviewen. Het belangrijkste document dat Gase in handen wist te krijgen en 
dat daarmede de hoofdbron van zijn boek vormt, is het dagboek van oud-premier De 
Quaey. De Geus diende als marineofficier twee keer in Nieuw Guinea, in totaal ruim 
vier jaar. Na zijn aftreden als minister kreeg hij de kans door een onderzoek van de notu
len van de ministerraad en het archief van de marinestaf, het besluitvormingsproces dat 
uiteindelijk leidde tot de overdracht van Nieuw Guinea, te analyseren. Nieuw Guinea als 
een 'case study' voor de studie van de internationale politiek en de Nederlandse buiten
landse betrekkingen. Veel aandacht is door hem gegeven aan de militaire aspecten van 
deze affaire en de invloed daarvan op het politieke beleid. 

Dit gezegd zijnde zal een ieder begrijpen dat wij hier met duidelijk verschillende 
werken, geschreven vanuit heel andere invalshoeken en met geheel verschillende inten
ties te maken hebben. De buitenstaander die een eerste inzicht in het gebeuren wil 
verwerven wordt het boek van Jansen van Galen warm aanbevolen. Het heeft de charme 
van het goed geschreven verhaal dat de lezer op allerlei niveaus in directe aanraking 
brengt met betrokkenen, hun ervaringen en de lokale situatie. Interviews, literatuur
studie en archiefonderzoek geven het boek, ondanks het ontbreken van voetnoten, 
literatuurverwijzingen en het soms weglaten van de namen van geïnterviewden, een 
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