
Introductie:  
doel en opzet van dit boek 

In dit boek zal de filosofie van Marsilio Ficino (1433-1499) worden gepre-
senteerd aan de hand van de thema’s ‘extase’ en ‘licht’. De wijsgerige 
inspanningen van deze Florentijn hebben het denken en de wetenschaps-
beoefening van zijn tijd diepgaand beïnvloed. Speciaal aan hem is het 
te danken dat de filosofie van Plato en zijn navolgers een ware weder-
geboorte meemaakte in het Italië van de vijftiende eeuw. Eeuwenlang 
had de scholastieke filosofie het Europese toneel gedomineerd; daarin 
was de filosofie van Aristoteles maatgevend geweest. De intellectuele 
omwenteling die Ficino in gang zette, zou zich niet alleen over het Italië 
van de Renaissance maar over heel Europa verspreiden. Overigens had 
het aristotelisme voor hem zeker niet afgedaan, mits het in de geest van 
de antieke meester en niet in die van sommige epigonen werd beoefend. 
Ficino’s grootste passie betrof echter de verspreiding van de platonische 
idealen. 

Het karakter van Ficino’s platonisme zal in dit boek uitvoerig ter sprake 
komen. Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan het zogeheten 
‘hermetisme’. Dit is een wijsgerig- religieus stelsel dat, overgeleverd 
uit de latere oudheid, in de Renaissance een opvallende populariteit 
genoot. Ficino’s platonisme is ten slotte niet te begrijpen zonder de rol 
van het christendom in aanmerking te nemen. In het bijzonder zal een 
schrijver die zich uitgeeft voor een leerling van de apostel Paulus, te 
weten Dionysius de Areopagiet, in dit opzicht van betekenis blijken te 
zijn. Zo was er in Ficino’s wijsbegeerte voor diverse tradities een plaats, 
waardoor deze een tolerant karakter kreeg. Heidendom en christendom, 
platonisme en aristotelisme werden door hem op waarde geschat. Fi-
cino’s werk geeft een caleidoscopisch beeld van tal van interessante 
filosofische kwesties. 
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Hoewel dit boek in de eerste plaats over filosofie gaat, zal de culturele 
context van Ficino’s denken een belangrijke rol spelen. Zijn wijsbegeerte 
oefende namelijk een sterke invloed uit op de kunstenaars van zijn tijd. 
Ook de politieke omstandigheden zullen ter sprake komen. Ficino’s leven 
was immers verweven met de regeringsperiode van de beroemde familie 
De’ Medici; zonder de steun van Cosimo en diens kleinzoon Lorenzo had 
Ficino zijn werkzaamheden niet of slechts ten dele kunnen uitvoeren. 
Omgekeerd wist hij de heersers van Florence te doordringen van het be-
lang van de platonische wijsheid, ook in bestuurszaken. Daarom zullen 
de politieke situatie in Florence en Ficino’s verhouding tot de Medici 
onderwerp van bespreking zijn. 

Het ‘Algemene deel’, waarin eerder genoemde onderwerpen voorkomen, 
beslaat de eerste helft van dit boek. De andere helft wordt gevormd door 
twee traktaten van Ficino, te weten De extase van Paulus en Wat is licht?. 
Deze verhandelingen zijn als het ware de kroongetuigen bij datgene wat 
in het algemene deel te berde is gebracht. Van zijn kant is het algemene 
deel geschreven tegen de achtergrond van deze twee werken. Zo zullen 
de fenomenen extase en licht reeds in het algemene deel een behande-
ling ontvangen. 

Het eerstgenoemde traktaat heeft een verhalende vorm. Marsilio is in 
gesprek geraakt met de eerbiedwaardige apostel Paulus; onderwerp van 
gesprek is een extase die deze eens heeft meegemaakt. Daarbij kwam 
hij in de ‘derde hemel’ terecht, wat aanleiding geeft tot uiteenlopende 
interpretaties van deze plaats. Allerlei thema’s van Ficino’s filosofie 
komen ter sprake in deze verheven sfeer. 

Het tweede traktaat moet het zonder verhalende vorm stellen. Het ken-
merkt zich echter door een grotere concentratie, namelijk op het thema 
‘licht’. Dit fenomeen, dat zo belangrijk is in wijsgerige en mystieke tradi-
ties, maar ook in het leven van alledag, zet Ficino aan tot fundamentele 
uiteenzettingen. 

De eerste twee hoofdstukken van dit boek kunnen als een situatieschets 
worden beschouwd. Hierin komt het nieuwe culturele elan van het Italië 
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van de vijftiende eeuw ter sprake, evenals de voorbereiding van dit 
elan in de eeuw daarvoor (H 1, § 2). Vervolgens wordt de politieke situa-
tie in Italië geschilderd, met bijzondere aandacht voor de bestuurlijke 
ontwikkelingen in Florence (H 1, § 2). Het tweede hoofdstuk presenteert 
enkele belangrijke momenten uit het leven van Marsilio Ficino. Hierin 
komt zijn verhouding tot de familie De’ Medici uitvoerig aan bod, om 
de eerder genoemde redenen. Daarmee heeft dit hoofdstuk behalve een 
biografisch ook een politiek karakter. 

De volgende drie hoofdstukken behandelen de wijsgerige ontwikkeling 
van Ficino door hem in verschillende tradities te plaatsen: het plato-
nisme (H 3), het hermetisme (H 4) en het christendom (H 5). Nog steeds 
filosofisch toegespitst zijn de hoofdstukken 6 en 7; deze zijn thematisch 
van aard. Wat verstaat Ficino onder extase (of: vervoering) en hoe zag 
de platonische traditie op dit gebied eruit (H 6)? Licht en verlichting zijn 
terugkerende elementen in diverse wijsgerige en mystieke tradities, 
zeker ook in het platonisme; hoe verwerkte Ficino dergelijke tradities 
in zijn eigen werk (H 7)? 

Het ‘Algemene deel’ sluit af met een schets van Ficino’s invloed op wijs-
gerig en cultureel gebied, zowel in zijn eigen tijd als in latere eeuwen 
(H 8, § 1). Uiteraard zal de beroemde kunst van de Italiaanse Renaissance 
daarbij niet ontbreken. Tevens wordt in dit hoofdstuk een poging gedaan 
de betekenis van Ficino’s wijsbegeerte voor het heden op waarde te 
schatten (H 8, § 2). Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de bestudering 
van Ficino’s werk in academische kringen, maar ook naar de bijdrage 
die dit denken kan leveren aan filosofische uiteenzettingen in onze tijd. 

Het tweede deel van dit boek wordt gevormd door een vertaling van 
de traktaten De extase van Paulus en Wat is licht?. Deze werken maken 
deel uit van het tweede deel van Ficino’s brieven; vanwege hun lengte 
en hun systematische opzet worden de brieven van dit deel gewoonlijk 
essays (verhandelingen, traktaten) genoemd1. Aan de vertalingen gaat 
een letterkundige introductie vooraf, waarin de datering en de uitgaven 
van de traktaten ter sprake zullen komen (H 1, § 1). Overzichten van 
beide traktaten zullen het begrip ervan vergemakkelijken (H 1, § 2). De 
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vertalingen van De extase van Paulus (H 2) en van Wat is licht? (H 3) zijn 
voorzien van een doorlopend commentaar; gezien het uitvoerige ‘Alge-
mene deel’ zullen deze aantekeningen beperkt van omvang kunnen zijn. 




