
FLORENTIJNSCHE
OVERPEINZINGEN

Florence — men ervaart dit dadelijk: aan zijn archi-
.tectuur — vertegenwoordigde eens een grandiose

hóóg-bloei, een vorstelijke voltooiing welhaast, van den
menschelijken geest. De glorieuse rust dezer oude
bouwwerken, hun trotsche (bedwongen) kracht, de
nobele eenvoud hunner verhoudingen verraden u
dadelijk die zeldzame harmonie van voornaam be-
wustzijn en voornaam leven, waaruit deze vorm-kracht
eenmaal haar oorsprong nam.
Ook dit bemerkt men weldra: er is in de latere eeuwen
een onmacht gekomen om dat groot verledcn te be-
stendigen, maar deze onmacht heeft hier niet de
verdwaasde smaak-vergroving opgeleverd die elk
levensverval bijna onvermij delijk voortbrengt. De
bouwers dier latere tijden beproefden geen voort-
zetting, geen (hoeveel verschraald) nabootsen van een
onherhaalbaar verleden: een grootheid, waarvan het
wezen alreeds lang een ontoegankelijk geheim werd.
Geen vierkante meter, geen steen, geen gedachte
schijnt in deze stad misbruikt om iets op te roepen
dat niet meer aanwezig was. Dit vulgair zelfbedrog
heeft hier niets verontreinigd, vroeger niet, en later
niet. Men is, in een luisterrijk verleden, alleen z i c h -
zelf geweest: een vrije, volstandige mensch
(en men is zichzelf genoég geweest). En men is zich-
zelf durven blijven, ook toen de groote levensstroom
wegebde en het bloed zijn vorstelijke tochten niet
meer ondernam. Hierin handhaafde zich althans iets
van de vroegere levenskracht: hield zich een aange-
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boren adel, een hooghartig levensbesef ongeschonden
en heerschzuchtig staande.
Ook daarom voelt men zich in deze stad zoo vrij en
licht te moede worden. Alsof heel een beschamend
(slaafsch en leugenachtig) heden hier plotseling van"
u afviel.

De schoonheid dier vervlogen eeuwen werd geen
anachronisme in het Florence van nu, en de Floren-
tijnen werden er geen gezeten . .. . vreemdelingen. Er
blééf, verborgen doch zeer zuiver, een verwantschap
met dat groot verleden tot op den dag van heden. De
Florentijnen behielden iets (ook in hun uiterlijk ver-
schijnen) dat hen tusschen deze oude p alei z e n
geheel op hun plaats doet zijn. Men bespeurt dit in de
langzame wijze, waarop de Florentijn zich des
morgens naar zijn zaken begeeft, waarop hij des
middags de koelte zoekt van een der vele restaurants,
en waarop hij des avonds over straten en pleinen
flaneert. In deze welvareIide stad, waar men bijna
geen armen ziet, wordt (zoo schijnt het althans) niet
veel gearbeid, maar des te meer geflaneerd; en deze
kunst — van niets-doen — verstaat de Florentijn in
hooge mate. Hij schijnt zich zijn ongedwongen wande-
len, zijn gaan en staan, geheel zijn lichaams- (en
levens-) bewegen helder en blijvend bewust. Hij cul-
tiveert het, doch zonder een spoor van behaagzucht.
Hij spreekt, doch zijn rustige stem schijnt geen ge-
ddchte te ontwikkelen, en de hand die gebaren be-
schrijft schijnt het gesprokene niet te markeeren. Zijn
eerzucht is bescheidener en belangeloozer dan een
betoog of een overtuiging. Conversatie en gebaren
werden slechts opgeroepen om de beheerschte en toch
achtelooze élégance van het lichaamsbewegen even
te accentueeren. En om dit gevoegelijk te kunnen,
zoekt hij gezelschap in de koele glorie van een Floren-
tijnschen avond.
En waartoe zou een avondhemel boven Florence nog
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meer kunnen nooden?
Ook de Florentijn van nu is zichzelf genoeg.
En dit juist een kleine (essentieele) nuance anders
dan de bewoner van Rome, die zoo vaak een onuit-
staanbaar-zelfgenoegzaam bourgeois wordt.

II

De huizen zijn hoog en eenvoudig van bouw; groot,
helder, krachtit' van verhoudingen. Daardoor geven
ook de smallere straten voortdurend een gevoel van
r u i m t e, van rust (een ruimtegevoel, dat zelfs onze
pleinen met hardnekkigheid weigeren). Deze klare

bouw maakt van een eenvoudig kruispunt van straten
als het ware een piazza, en waar de straten zoo smal
zijn, dat de ver en horizontaal naar voren springende
daken elkaar bijna raken, is het, alsof men door het
gedempte licht van een zeer hooge, koele gang gaat.
De paleizen en kerken — zij staan vaak in zulke
nauwe straten — behoeven niet de afstand van een
piazza om hun schoonheid volledig te kunnen onder-
gaan. Hun architectuur verdraagt de nabijheid (en
schijnt erop berekend). wij plaatsen onze grootere
gebouwen vooral aan pleinen: als moesten zi,j op-
vallen. Doch zij vallen juist weg. zij bezitten geen
monumentaliteit (iets anders dan de architecturale

grootspraak van een vorige generatie), wél a f -
m e tl n g e n, waarmede wij geen raad weten: doch
afmetingen gaan aan een plein juist vêrloren. Wat
dan tot een schraalheid leidt, die parken, bloemen
en boomen noodig heeft om zichzelf te maskeeren
(reeds op maquette en werkteekening). Onze inner-
lijke armoede kan geen plein meer aan, laat staan
zoo'n prachtige naaktc ruimte als Italië er tallooze
schiep.
Wisten de Florentijncn wat een smalle straat archi-
tecturaal eischt, zij wisten evenzeer wat eeïi piazza
is, wat bouwen aan een piazza beteekent. Hïiii ge-
bouwen blijven haar behéérschên. Niet door kolossale
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afmetingen (de gestalte der innerlijke leegte), maar
door hun nobele verhoudingen, hun stilte, hun heldere
rust (de gestalte van een innerlijken rijkdom).
Ook daarom voelt men zich in deze stad dadelijk zoo
vrij en licht te moede worden. Alsof heel een blufferig,
machteloos en onoorspronkelijk heden plotseling (en
eindelijk) van u afviel.

De armzaligheid van onze straat-architectuur verraadt
zich het vaalst in de stilte van den avond, bij regen,
in den schemer van een vroegen morgen: wanneer er
geen of weinig menschen zijn. Doodsche gevels demon-
streeren plotseling heel het drukkend verval, de
grijnzende leegte, den j ammerlijk-naargeestigen ,,in-
houd" waartoe ons leven verviel. Onze straten ver-
dragen geen heengaan van menschen, zelfs geen
afwezigheid van zon of licht. Elke wisseling van het
leven heeft tyranniek macht over ze. Onze beste
bouwers behoeven nog het mouvement van menscheIl
en zon om geen troostelooze leegte op te roepen
(herinneringen aan Jules Laforgue of Chirico). In
Florence blijven straten en pleinen — stil en verlaten
achtergelaten — steeds van een hooge schoonheid.
zij beheerschen de stilte; zij beheerschen den tijd en
zijn wisseling. zij beheerschen de felle kleurenpracht
van een uitgelaten volksfeest evenzeer als de woeste
hartstocht van het calcio-spel. zij werden onafhanke-
lijke grootheden.
wij meenen dat wij alles wéten. Doch hier, dwalend
langs de oude Florentijnsche paleizen en patriciërs-
huizen, langs het Palazzo Vecchio, Loggia del Lanzi,
Palazzetto di parte Guelfa, Orsamichele, II Bargello,
Santa Croce, Piazza dell'Annunziata, beseft men eerst
recht het bizarre misverstand der functioneele archi-
tectuur (al zijn haar vertegenwoordigers onze beste
bouwers). Of is het geen fundamenteel misverstand,
dat zij ons nog met geweld de ,,zakelijkheid" wil
opdringen, waar wij juist alle zakeljjkheid willen
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afleggen om, eindelijk, weer ,,onszelf" te zijn (het
huis, het woonruim), of waar wij de uitdrukking
zoeken van een levensconceptie die ons met beter
dingen vereenigt dan wij zelf representeeren (de kerk,
het staatsgebouw etc) . De rationeele schepping
b e h o o r t bij onzen tijd van snelheid, doelmatig-
heid, efficiency, hygiëne, silo's, kantoren, fabrieken,
bombardementsvliegtuigen en oorlogsbodems (daar
en dan ontstonden soms prachtige dingen) ; maar het
Ie v e n, zelfs van onzen tijd, is meer en vooral: beter.
Bouwkunst is de uitdrukking van een levens-orde, van
een levens-geloof, van een ziel en een bezieling. De
rationeele architectuur behoort bij een tijd die on-
machtig werd k e r k e n te bouwen én, evenzoo,
p ale i z e n ; bij een tijd die geen geloof meer bezit,
niets vereert, niets overhield dat nog het vereeren
waard is; bij een Europa dat alle geestelijke zeker-
heden ondermijnde en het leven heeft genivelleerd,
leeggehaald en leeggeplunderd tot een sceptisch (en
geestloos) glimlachend materialisme; bij een Europa
voor hetwelk iedere vorm van gelooven of vereeren
naïeve, bizarre en bedompte romantiek werd: het
zelfbedrog der bevreesden (inderdaad: Sovjet-Rus-
land heeft Europa reeds lang veroverd). Wat zou een
architectuur die uit dit geestelijk uitgeholde Europa
voortkwam nog anders kunnen interesseeren dan
strengste doelmatigheid? Van welke andere levens-
waarde zou deze architectuur de expressie kunnen
zijn? Men vraagt zich echter af, of onze architecten
liiermede niet veeleer zeer intelligente, zeer artistieke
technici, dan waarachtige bouw-meesters werden.
Gerechtigde critiek op het lomp bedrog, de onbe-
houwen ,,parade-architectuur" van een (vrij vulgair)
verleden dwong tot scherpe bezinning op strenge
doelmatigheid, maar deze vervanging der bouw-
k u n s t door (wat men genoemd heeft) bouw-w e t e n-
s c h a p schijnt mij niet enkel critiek, zuivering, doch
ook noodgedwongen: innerlijke armoede,
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geestelijke l e e g h e i d. De vertegénwoordigers der
rationeele architectuur vertegenwoordigen het ge-
deformeerde, tot zuiver-materieele en lichamelijke
waarden genivelleerde leven van een nabij (en nog
almachtig?) verleden: een verleden zonder geloof,
zonder innerlijke gestalte, zonder geestelijk gehalte.
Maar daarmede zijn zij tevens niet meer de vertegen-
woordigers van het huidige Europeesche geestesleven.
Europa's laatste, vitaalste krachten richten zich op
uit de verwording. Europa herovert zich een geloof,
een. moed, een wil en een bezieling. zjjn laatste
scheppende krachten maken zich gereed om met dat
gedeformeerd en leeggeplunderd verleden af te
rekenen. En waar men zijn innerlijke gestalte hervond
is men over de doelmatigheid (als hoogste wet) héén,
— ook in de bouwkunst. Daar komen edeler waarden
tot uitdrukking.

De besten onzer moderne architecten bereiken in hun
huizen en woonruimen een zeer groote rust. Door
de harmonie der klare, naakte feiten. Doch niets is
verontrustender dan de rust dezer technisch-zuivere
constructie. zij is afschrikwekkend kil, verfijnd-cere-
braai, en, tegelijk, uiterst broos: tegen niets van het
lévende leven bestand.
Elk toeval, elke willekeur, elke wanordelij kheid,
kortom elke uiting van léven, van het onhandelbare,
altijd grillig-persoonlijke (tot in liet ónpersoonlijke I),
altijd Ondoelmatige en eigengereide leven verstoort,
verbreekt, verwoest deze rust der dorre doelmatig-
heid. Het 1eveIl wreekt zich aan haar, onmiddellijk
en onverbiddelijk, omdat zij buiten het leven om tot
stand kwam. En eenmaal verstoord, ervaart men het
leven zelden schraler, haveloozer en naargeestiger.
De prachtige rommel van een groentenering met
slonzen en sloven vloekt de heele ,,voorname" rust
van het zakelijk winkelinterieur onherstelbaar kapot;
en het ,,woon"-vertrek is eigenlijk eerst volkomen óf
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(onbedreigd), wanneer zijn eigenaar of architect er
netj es, onbewegelijk — en op de juiste plaats — ligt
opgebaard. Dan is de rust (het graf) óf: het leven . . ..

overwonnen.
-F

Doch deze oude gebouwen — hier in Florence —
verdragen alles: den tijd, den mensch, het leven,
doelmatigheid en ondoelmatigheid, de sier en den
meest teugelloozen zwier. zij zijn uit het volle, rijke
leven monumentaal en prachtig voortgekomen, en
blijven het behéérschen. De m e ii s c h (van den
heerscher tot het meest afgezwoegde werksloofj e) is
in deze uitdrukking eener universeele levens-eon-
ceptie een reëcle waarde. In de rationeele architec-
tuur echter vertegenwoordigt de menseh (en het
leven) g e e n waarde: alleen een' ,,storingsfactor".
De doelmatigheid der stof is opperste levensorde,
opperste wet geworden, maar het leven en de mensch
zijn méér; ook héden!
Zoo wordt de rust dezer oude gebouwen door niets
bedreiod of verwoest. Zelfs niet door de verwoesting.
Elk resteeï"end détail (elke ruïne) verraadt nog de
vroegere grootheid en glorie. Precies zoo als de
schoone sculpturen der oude beschavingen door geen
beschadiging vernietigd worden. — Het staleIl
meubeltje verdraagt zelfs geen stofje . . ..

III

Aldus is deze uitverkoren stad in het schoone Arno-
dal altijd een verrukking: in den ochtend, in den
middag, in de koelte van den avond, in de stilte van
den nacht, bij zon en bij regen.
En men behoeft maar een der vele kerken binnen te
gaan om de subliemste zaken te vinden: fresco's en
oude schilderijeI1 van een zoo vrome eenvoud, groot-
heid en adel, zoo helder van atmosfeer en verbeelden,
zoo wijs van begrijpen, dat het wéten van hun aan-
wezigheid in deze stad u den ganschen dag als een
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zachtjdinkend Adore Te, een tevoren nooit vernomen
hymne van dankbaarheid omgeven blijft. zij zijn als
de stilte van het paradijs.
En toch, men moet de zonde wel diep hebben gekend
om een blinde uit te beelden, die zoo ontroerd zijn '
oogen opent op den Zaligmaker; men moet door het
leed der aarde geteisterd zijn om zóó s c h o o n de
stoorlooze vrede van den hemel te begrijpen. Men kan
uit hun kennis der bovennatuurlijke werkelijkheden
(zoo zielswdrm, zoo vól léven verbeeld) verstaan,
hoeveel meer deze menschen van de natuur, van den
mensch en de aarde hebben begrepen (en geleden).
Want de boYennatullrlijke werkelijkheden verstórren,
verstarren tot een kille abstractie, tot een koude in-
tellectueele doctrine, tot een verre ón-werkelijkheid,
zoodra zij niet meer op een diep en volstrekt beleven
der a a r d s c h e werkelijkheid berusten. wij meenen,
dat wij alles zijn gaan weten, dat ons intellect alle
raadselen achter zich liet, dat wij de verborgenste
geheimen meedoogenloos onthulden. Hier echter be-
grijpt men, dat deze naamlooze makers, die zooveel
verzwégen hebben, die alleen over God en Zijn Heili-
gen schenen te spreken, niet alleen alles wisten van
de bovennatuur, maar ook alles van de aarde, van
haar glorie en haar bederf, van haar ellende en haar
veelvuldig en duister verraad.
zij bezaten bovendien, als artist, een wonderbaarlijke
technische kennis, kunde en zekerheid; geen kleinste
nuance ontging hun gevoelige aandacht. Doch zij
bleven bij dit alles van een eenvoud, gratie en be-
scheidenheid, waartoe alleen een o v e r v lo e d aan
innerlijken rijkdom in staat is.

En dan de waarlijk ónbeschrijfelijke, glorieuse koepel-
mozaïeken in de doopkapel op het Domplein.

En terwijl men, vele uren later, peinzend, en van een
onuitsprekelijk geluk vervuld, langs de verweerde
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Arno-bruggen dwaalt, starend naar het water dat oud
en langzaam onder de lage bogen van die wonderlijke
Ponte Vecchio voortstroomt, vraagt men zich af, hoe
dit alles mOgelijk is geweest.
Men bezint zich op de makers van deze oude, schoone
scheppingen — op de groote eenzamen, die deze
menschelijke menschen, deze hevig levenden en diep
ingekeerden moeten geweest zijn.
Men herinnert zich het eenzame hooggebergte voorbij
Luzern en zijn immense rust. ,,Wie ruhig a II e
D i ii g e im Lichte liegen! wie frei man athmet! wie
Viel man u n te r sich fiihlt!"
Men denkt terug aan den tijd, toen deze meester-
werken, na eeuwen van strijd, leed, bederf, zegepralen
en nederlagen, nog zoo ongerept en stoorloos konden
ontstaan; onberoerd als de bloemen die nog altijd zijn
zooals zij eens, voor de eerste maal, in het paradjjs
ontbloeiden: alsof geen wereld en geen zonde sedert-
dien hun overspel bedreven.
En men begrij pt, als een tastbare realiteit, het
eeuwige, onvernietigbare levenvan Christus'
Kerk; en het is een oogenblik alsof geen somber
heden nog bedroeven of ontmoedigen kan. .. .

Den dag voor ik deze stad verlaten ga, sta ik opnieuw
voor de Santa Maria del Flore. Tot dan toe had ik
dit kerk-gebouw slechts vluchtig beschouwd. Waarom
vluchtig? Welke onrust (of vreugde) die ik uitstellen
wilde, dreef mij telkens weer heen om eerst het overige
van deze stad te bezichtigen? Ik kon (wilde?) mij er
toen geen rekenschap van geven.
En dezen middag?
Als een stralend-witte glorie rijst de marmeren voor-
gevel voor mij op in de middagzon. Ma j estueus
verheft zich de ranke campanila naar de dunne,
blanke zuiltj es welke de galmgaten schragen. Als een
zeer kostbaar schrijn, als een nieuwe arke des Ver-
bonds ligt dit kerkgebouw daar stil en glorieus
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tusschen de wemeling van menschen, straten en
huizen.

,,O Witte Stad die uit de diepste stilte rijst
in onze ziel . ..."

En toch, er is iets dat mij verontrust: een vreemde,
onherroepelijke leegte en onrust die zich niet bezweren
laten.
Gevoel ik mij plotseling vijandig-vervréêmd van een
tijd, waarin het geloof zooveel grooter geleefd werd
dan in onze dagen ? Waarom vervulden de vele fresco's,
die immers even zoovele sublieme openbaringen voor
me waren, mij dan met zooveel vrede en vreugde?
Of is deze glorieuse levensjubel mij, die uit het
Noorden hierheen kwam, vreemd? Noordsch is mis-
schien alleen: over zijn schoonste vreugden zwijgen
(omdat elk vrijgeven havent).
Of kan ik, die Christus' Kerk als een verzameling zie
van eenvoudigen, armen, vervolgden, van nederige
en heilige wijzen, kan ik mjj niet meer met dezen
luister vereenigen? Maar ik heb mij verheugd over
een schoon, dat ik luisterrijker wist dan deze wereld-
ï'ermaarde gevel-pracht. Waarom zou ik mij niet
kunnen verheugen als het koninkrijk .Gods over een
stuk wereld zegepraalt en de bouwers dier tijden hun
vreugde hierover in hun gebouwen deden herleven?
En er is in het Godsrijk zooveel meer nog, dat een
onstuimige vreugde wordt en den wil tot grootsche,
trotsche prachtlievendheid beweegt . . ..

Dezelfde onrust, die mij hier bevangt, beving mij ook
eertijds, staande voor het ,,Lam Gods" der gebroeders
van Eyck, deze twee grooten die alles schenen te
weten, die al hun zien en weten welhaast onfeilbaar
gestalte gaven, doch wier werk mij toch niet dieper
beroerde.
In vele der oude fresco's en mozaïeken vindt men de
wij sh e i d die geopenbaard wordt aan de liefde der
eem'oudigen en nederigen; zij zijn een innig-gelukkig
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dank-gebed omdat het K o ni n k r ij k Gods, op déze
wéreld reeds, betréden werd. Doch hier, in dezen
voorgevel, evenals in het ,,Lam Gods" vindt men het"
weten: het weten na vele eeuwen christe-
lij k e c u lt u u r: het begrijpen der rijkdommen die
andere, {'roote en nederige zielen voorheen verzameld
hadden. Nóg bezit de géést de christelijke gediichte-
orde, onverwoest, grandioos, zeker, zuiver, maar het
bloedwarme leven, het leven van de ziel en het hart,
is reeds uit dit weten geweken (en eenmaal gaat dan
ook, daarom, dit weten te loor, en de ontbinding, het
verval en de armoede treden in waarvan wij thans
het trieste en zóó armzalig einde beleven). De geest
schijnt de christelijke gedachte-orde vooral te beleven
als een we'reld die SIl p c ri e u r is boven alles wat
er in andere tijden en op andere deelen dezer aarde
was gedacht en geleefd. Christus bezit niet het hétrt
(noch den geest), maar de geest bezit Christus, en
van Hem bezit hjj cnkel zijn glorie, en deze glorie
enkel als een trOts.. .. Men ziet in Italië kruisen,
waarbij men, de onberoerde rust van den smartelijken
Christus aanschouwend, dacht aan den zeer hoogen
moed van dien goddelijk-dwazen Menschenzoon; doch
bi,j sommige Florentijnsche kruisen denkt men aan
een ongenaakbaren hoogmoed. Dit . . .. dézen Christus,
deze trotsche gedachte-wereld zouden ook de Romei-
nen, die het Christendom een foeda superstitio hoon-
den, aanvaard hebben; dit Christendom scheen geen
vernedering en geen dwaasheid, geen boete en geen
gebed meer te kennen (te behoeven).

Dan betreed ik het inwendige. Een hooge, grijze,
leege ruimte doemt plotseling voor mij op. Het is
alsof ik een enormen grafkelder betreed. Achter mij
valt een deur toe. Naakt, grauw, kil staan wanden en
gewelven in de stille schemering. Langzaam en ver-
ward treed ik naar voren. Zuilen en grijze wanden.
Ik vind niets dan een enkel oud doek, een verloren
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fresco. Het is alsof ik door een beschamend ,,einde"
dwaal. De ruimte is vernederend als alles wat onvol-
tooid bleef (niet aanvaard werd). Het is alsof hier,
even voor de beëindiging van dezen hoogmoedigen
rijkdom, een babylonische spraakverwarring de
bouwers aan hun eigen glorie uiteendreef. Men denkt
aan de eeuwen en vele geslachten die sedertdien
volgden en dezen arbeid niet hebben voortgezet, —
en al deze eeuwen van machteloosheid, onmacht en
x"erval grijnzen u beklemmend uit deze schoone,
trotsche muurvlakken aan.
Onrustig keer ik door deze troostelooze leegte terug
naar den uitgang. En het is daar, dat ik plotseling
twee meesterwerken van oude beeldhouwkunst ont-
waar: een sarcophaag, en een meer dan levensgroote
Bonifacius VIII. Ik blijf staan. Met hem eindigde het
bloeitijdperk der pauselijke m a c h t. Eenzaam, als
een Egyptische godheid, troont hij mysterieus tegen
de hooge, grijze achterwand (den rug tegen dien
jubelenden voorgevel!), den stillen blik gericht naar
de sombere verlatenheid voor hem. Men verwachtte
de rust van een gehoonden C h ri s tu s, doch als een
aanvaard fatum ligt het lot van zijn historie over
dezen laten paus . . ..

Ik haast mij naar buiten, naar de zon, den wind, naar
den lentedag over Florence. Het leven omhelst mij.
— Het is mij, of ik van een der meest trieste neder-
lagen der menschheid getuige ben geweest.

,,En als wij in onzen hoogmoed besloten onszelf de
glorie te geven, die alleen voor God bestemd is,
zouden wij het leven der Genade verliezen en den
eeuwigen dood sterven", schreef Catharina van Siena.
En van wat anders dan van dezen ,,e e uwi g e n
dood" ben ik getuige geweest....
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