
 
 
 
 

CONTEMPLATIE EN CREATIE 
 

DE RELATIE TUSSEN LIEFDE EN SCHOONHEID 
IN DE FILOSOFIE VAN MARSILIO FICINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maria Bartels, mei 2011 

Universiteit Utrecht 
studentnr: 8106746 

 

 

Begeleiders: Prof.dr. K.A. Algra en dr. C. Leijenhorst 
 



“Iedere geest opereert eigenlijk vooral door te willen meer dan door te schouwen. 
Schouwend sluit de geest de vormen in zich, willend echter ontvouwt de geest de vormen 
echter naar buiten; schouwend ziet de geest het ware dat gekarakteriseerd wordt door 
puurheid, willend bereikt de geest het goede, dat gekarakteriseerd wordt door uitbreiding”1 

 

"In alle dingen wekt deze Schoonheid liefde op, dat wil zeggen het verlangen naar haarzelf. 
Wanneer het inderdaad zo is dat God de wereld naar zich toe trekt en dat de wereld door hem 
aangetrokken wordt, dan bestaat er een voortdurende aantrekkingskracht die van God uit 
vertrekt, door de wereld gaat en uiteindelijk eindigt in God en die zich net als een cirkel zich 
weer op haar vertrekpunt bevindt. Vandaar dat deze cirkel - één en dezelfde die van God naar 
de wereld gaat en van de wereld naar God – drie namen draagt: Schoonheid voorzover hij 
geboren wordt in en aantrekt vanuit God; Liefde [verlangen] voor zover hij naar de wereld 
overgaand deze aantrekt; Genot voorzover hij terugkeert naar zijn schepper en hem met zijn 
werk verbindt. Zodoende wordt de Liefde, vanuit Schoonheid, voleindigd in vreugde." 2 

 
 

                                                        
1 "Mens [autem] quaelibet volendo facit opera potius quam videndo. Videndo enim replicat formas intus, volendo eas explicat 
extra; videndo respicit verum, cui propria puritas est, volendo attingit bonum, cui propria est diffusio." ((Théol. Plat. I, II, 11, p. 
111) 

2 "Divina vero hec speties in omnibus amorem, hoc est, sui desiderium procreavit. Quoniam si deus ad se rapit mundum 
mundusque rapitur, unus quidam continuus astraktus est a deo incipiens, transiens in mundum, in deum denique desinens, qui 
quasi circulo quodam in idem unde manavit iterum remeat. Circulus itaque unus et idem a deo in mundum, a mundo in deum, 
tribus nominibus nucupatur. Prout in deo incipit et allicit, pulchritudo; prout in mundum transiens ipsum rapit, amor; prout in 
auctorem remeans ipsi suum opus coniungit, voluptas. Amor igitur in voluptatem a pulchritudine desinit." (De Amore, II, 2, p. 
146)  
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Voorwoord 

De relatie tussen liefde en schoonheid heeft mij altijd beziggehouden. Wie zich binnen de 
filosofie in dit thema verdiept komt onherroepelijk terecht in het hart van het Platonisme. En 
zo gebeurde het mij, dat de Phaedrusmythe van Plato, die de oorsprong van de menselijke 
ziel beschrijft en haar relatie met schoonheid, een diepe snaar van herkenning raakte: het 
gewekt worden door schoonheid, het zich her-inneren en het ontwaken van de heimwee; het 
nostalgische verlangen naar die dimensie waar de ziel thuis is. Via Plato en Plotinus heeft het 
me uiteindelijk bij Marsilio Ficino gebracht. Vanuit mijn affiniteit met dit thema en met de 
kunst uit de Italiaanse Renaissance, begon ik aan zijn De Amore, een werk dat een eigentijds 
(15e eeuws) commentaar is op het Symposium van Plato en een belangrijke inspiratiebron 
voor kunstenaars van de Renaissance tot in latere eeuwen. Zo hooggespannen mijn 
verwachting, zo diep mijn teleurstelling. Niet alleen getuigt Ficino van veel minder diepte en 
authenticiteit dan bijvoorbeeld Plotinus, hij blijft bovendien bij die beperkte definitie van de 
liefde als een “verlangen naar spirituele schoonheid”, die wel de innerlijke contemplatieve 
weg verklaart (een definitie van en voor filosofen), maar niet verklaart waarom een mens zou 
scheppen (een definitie van en voor kunstenaars). Hoe is het mogelijk dat Ficino zoveel 
kunstenaars heeft kunnen inspireren als hij feitelijk stelt dat de lichamelijke, materiële 
dimensie ontvlucht moet worden om zo snel mogelijk te kunnen opstijgen naar spirituele 
dimensies, vanuit dat verlangen naar die lichtende volmaakte schoonheid die straalt boven de 
aardse werkelijkheid?  

Wijlen Prof. Karl Schumann, die mij in die tijd begeleidde en aan wie ik mijn dubbele 
teleurstelling met enige schroom te kennen gaf, reageerde tot mijn verbazing met grote 
openheid en bevestigde mij in mijn waarneming en teleurstelling. Vervolgens vroeg hij mij 
hoe ik de relatie tussen liefde en schoonheid dan zelf zou definiëren. Na een moment uit het 
veld geslagen te zijn door deze directe en eigenlijk ook wel zeer persoonlijke vraag, 
antwoordde ik hem: “schoonheid is de realisatie van liefde”. Een uitspraak die niet gebaseerd 
was op iets wat ik ergens gelezen had, maar die spontaan voortkwam uit mijn eigen ervaring 
en intuïtie. Opnieuw tot mijn verbazing, reageerde hij vol enthousiasme. “Ja maar dan moet u 
Novalis lezen!”  Ik vertrok en ging Novalis lezen en inderdaad vond ik bij hem wat bij Ficino 
zo onderbelicht blijft. Novalis spreekt van een liefde die in staat is de werkelijkheid, de 
uiterlijke wereld en de materie zo “um zu wandlen”,  dat het geestelijke zijn uiting vindt in de 
materiële wereld, waardoor deze tot kunst wordt. Oorsprong van deze transformerende, 
omstulpende beweging is de liefde, een magische kracht, het vermogen bij uitstek tot 
“Verwandlung”. Deze liefde wordt gevonden in het diepste innerlijk van de mens, vanwaar 
het mogelijk is zichzelf (de mens) en de wereld om hem heen te herscheppen en tot kunst te 
transformeren. Deze liefde die Novalis gelijk stelt met Christus zelf en die hij “magisch”, 
maar die we ook “scheppend” zouden kunnen noemen, is niet verlangend vanuit een tekort, 
maar is vervuld van geest en het vermogen te transformeren.  

Bij Novalis lijkt de cirkel rond: er is een weg van buiten naar binnen en van binnen naar 
buiten, van materie naar geest en van geest naar materie, als een zich complementerende 
omstulping. De liefde is niet zozeer een verlangen vanuit een tekort, maar een vermogen 
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vanuit overvloed. Het binnen en buiten, het contemplatieve en het creatieve vormen bij 
Novalis als het ware één geheel, als twee zijdes van dezelfde medaille, terwijl bij Ficino 
slechts één kant van de relatie wordt belicht, als bestond zijn werk uit een halve maan. De 
cirkel van contemplatie en creatie is er misschien wel rond, maar omdat van de creatie slechts 
een vage weerschijn waarneembaar is, wordt deze als geheel niet zichtbaar. Vanuit dit besef 
ben ik naar Ficino teruggekeerd en ben hem opnieuw gaan bestuderen met de vraag hoe het 
gesteld is met die onderbelichte helft van de maan. De titel “contemplatie en creatie” werd 
geboren; oorspronkelijk slechts als titel van één van de hoofdstukken, later verheven tot de 
belangrijkste focus van mijn onderzoek: de  vraag of en in hoeverre er bij Ficino naast de 
contemplatieve weg ook sprake is van een creatieve weg van de menselijke ziel en hoe de 
relatie tussen liefde en schoonheid zich in deze beide wegen verhouden.  

Mij werd steeds meer duidelijk dat deze relatie voor beide wegen anders was en dat er 
bovendien twee vormen van liefde in het spel waren. Terwijl ik worstelde met de vraag hoe 
deze twee vormen van liefde te verklaren waren uit één amorbegrip, kreeg ik van mijn vader, 
die inmiddels eveneens overleden is, twee pagina’s in handen van een boek van Jean Guitton. 
Hierin beschrijft hij, refererend aan een studie van Nygren, op bondige wijze de begrippen 
eros en agapè, waarin ik onmiddellijk de twee vormen van liefde herkende die ik bij Ficino 
had onderscheiden. Dit werk van Nygren heeft verder als belangrijke leidraad gediend voor 
mijn bestudering van het liefdesbegrip bij Ficino en gaf mij de sleutel tot de verklaring van de 
disbalans tussen contemplatie en creatie in de filosofie van Ficino. 

Hierbij wil ik al diegenen bedanken die mij de laatste maanden en gedurende eerdere 
periodes, op allerlei verschillende wijzen hebben gesteund en aangemoedigd. Ik heb het 
ervaren als een cordon van warme betrokkenheid , maar ook als een weerspiegeling van en 
voortdurende herinnering aan mijn eigen vastbeslotenheid, waar deze keer niet meer aan te 
ontsnappen viel. Met name Cees en Inge wil ik heel in het bijzonder danken, voor hun grote 
toewijding. Zonder hen en zonder alle concrete gebaren van schoonheid en liefde, was mijn 
contemplatieve arbeid van jaren waarschijnlijk nooit tot een creatie gekomen. 

 
 
      Maria Bartels, 31 mei 2011 
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Inleiding 

Probleemstelling 

Marsilio Ficino (1433-1499) is de filosoof, die het Platonisme in West-Europa weer heeft 
doen herleven. Hij vertaalde en becommentarieerde de originele Griekse werken van Plato en 
de neoplatonisten die in zijn tijd hun weg vonden naar Italië in het Latijn waardoor deze 
toegankelijk werden gemaakt voor het westen3. Hij eerde Plato als een goddelijk ingewijde en 
stelde het Platonisme op  één lijn met het Christendom4. Dit Platonisme van Ficino werd 
echter herboren in een volkomen andere tijdsgeest, een tijdsgeest waarin niet alleen sprake 
was van een bloei van het contemplatieve leven, maar ook van het creatieve leven. Niet alleen 
domineerde het perspectief van de menselijke ziel die zich via een innerlijke weg probeerde te 
herenigen met het goddelijk, maar ook was er het nieuwe perspectief van de mens die vanuit 
een besef van zijn eigen Goddelijkheid, wilde creëren  en zich op aarde wilde manifesteren5.  

Bestuderen we de filosofie van Ficino, dan blijkt dat hij ontologisch een radicale 
vernieuwing aanbrengt binnen de platoonse traditie, waarmee hij deze verschuiving van het 
goddelijk naar het menselijke perspectief een belangrijke impuls geeft. Hij plaatst de mens in 
het midden van het universum, als een goddelijk en vrij scheppend wezen, naar analogie van 
God de schepper. Daarmee opent hij voor de menselijke ziel niet alleen een spirituele weg 
richting God, maar ook een creatieve weg richting de materie. Bovendien wordt de mens 
daarmee de exclusieve taak toebedeeld deze twee wegen te verbinden in dienst van God en de 
hele schepping6. 

Wanneer we echter verder doordringen in zijn filosofie dan blijkt hij zijn eigen premissen 
niet, onvoldoende of inconsequent uit te werken, met het resultaat dat het creatieve aspect 
kwantitatief en kwalitatief in de schaduw blijft van het contemplatieve. Bovendien komt het 
liefdesbegrip zoals gedefinieerd in de platoonse traditie, onder druk te staan. De platoonse 
invulling van het liefdes begrip in relatie met schoonheid, was er namelijk op gericht de 
contemplatieve weg mogelijk te maken en te motiveren, terwijl de omgekeerde weg werd 
gedemotiveerd.  Voor de creatieve weg zou dus eigenlijk een omkering nodig zijn van dit 
perspectief. Dit zou dan tevens een omkering impliceren van de verhouding tussen liefde en 
schoonheid, hetgeen tot een ander liefdesbegrip leidt. De vraag is dus of er misschien twee 
liefdesbegrippen bij Ficino zijn terug te vinden, met ieder een andere relatie tot schoonheid: 
één liefdesbegrip dat de contemplatieve weg motiveert en één begrip dat de creatieve weg 
motiveert. Aangezien het Ficino’s doel is geweest in zijn filosofie een overeenstemming van 
Platonisme en Christendom aan te tonen, is de vraag of achter de Ficiniaanse amor geen twee 

                                                        
3 P.O. Kristeller, Marsilio Ficino and his work after five hundred years, "Quaderni di Rinascimento", 7 (Florence 1987), p. 15; 
pp. 19-20. 
4 PMF, pp. 13-16. 

55 D. Koenigsberger, Renaissance Man and Creative Thinking. A History of concepts of Harmony, 1400-1700, (Hassocks, 
Sussex 1979); P.O. Kristeller, Marsilio Ficino and his work after five hundred years, "Quaderni di Rinascimento", 7 (Florence 
1987), pp. 23-28. 
6 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 en 3.2.. 
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verschillende liefdesbegrippen schuilgaan, namelijk de het platoonse erosbegrip en het 
christelijke agapè begrip. 

In deze studie zal ik laten zien hoe Ficino met zijn ontologische uitgangspunten (zowel ten 
aanzien van de beweging in de macrokosmos, als de plaatsing van de menselijke ziel in het 
hart van deze beweging) een verwachting schept ten aanzien van de balans en samenhang 
tussen creatie en contemplatie in het menselijk leven, die hij slechts ten dele waarmaakt. Dit 
wordt onder andere duidelijk aan de hand van de bestudering van zijn liefdesbegrip, dat een 
belangrijke rol speelt in de aansturing van beide processen. Een en ander zal leiden tot de 
constatering dat er bij Ficino sprake is van een disbalans, een inconsistentie en een 
contradictie tussen contemplatie en creatie, die ten koste van de creatie gaat. Deze 
constatering zal ik proberen te verklaren zowel vanuit zijn eigen gedachtesysteem, als vanuit 
de tijdsgeest waarin hij leefde. Ten slotte doe ik een poging, daar waar Ficino het nalaat 
consequent de lijnen door te trekken vanuit zijn eigen uitgangspunten, dit zelf te doen, om 
vervolgens te bekijken wat voor betekenis deze filosofie dan zou kunnen hebben voor onze 
tijd. 

 

Keuze titel en invalshoek; “Contemplatie en Creatie” als perspectief 

Het begrippenpaar contemplatie en creatie is als zodanig niet bij Ficino te vinden, en is 
evenmin een traditioneel begrip of thema. Dat is wel het geval met twee andere 
begrippenparen waarmee Ficino vertrouwd was, al heeft hij ze niet zo expliciet als thema 
behandeld. Ten eerste het thema van de vita activa en vita contemplativa zoals we dat kennen 
binnen het gedachtengoed van de middeleeuwse kloosterordes. Het kwam voort uit de vraag 
of het accent meer moest liggen op het innerlijke leven in de vorm van gebed en liturgie of op 
het actieve leven in de wereld in de vorm van prediking, onderwijs, ziekenzorg en pastoraal 
werk.  Of dat het ging om een vereniging van beide, zoals Thomas van Aquino als 
belangrijkste representant van de Dominicaanse orde, voorstond. In zijn Summa Theologiae 
schrijft hij: “Zoals het beter is te verlichten (illuminare) dan alleen licht te geven (lucere), zo 
is het ook beter om de vrucht van de contemplatie aan anderen door te geven dan alleen maar 
te contempleren.”7 Hij gebruikt hier zelf de term tradere (doorgeven): “contemplari et 
contemplata alliis tradere.” Ook de lichtmetafoor die in dit citaat gebuikt wordt is niet 
toevallig en zal in de beschrijving van Ficino’s kosmologie verder aan betekenis winnen.8 Het 
andere begrippenpaar is dat van de inspiratie en de creatie. Inspiratie is de vorm van de 
muzen of een vorm van bezetenheid, zoals beschreven in de Phaidros van Plato, die de 
kunstenaar in een geestelijke vervoering brengt, waardoor hij in staat is tot bovenmenselijke, 
ja, bijna goddelijk scheppingen9. 

                                                        
7 “Sic ergo dicendum est quod opus vitae aktivae est duplex. Unum quidem quod ex plenitudine contemplationis derivatur, sicut 
doctrina et praedicatio. [...] Sicut enim maius est illuminare quam lucere solum, ita maius est contemplata alliis tradere quam 
solum contemplari.” Thomas van Aquino, Summa Theologia II-I q. 188 art. 6. 

8 Zie paragraaf 1. 
9 Plato, 245a-b. 
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Het begrippenpaar creatie en contemplatie is mijn eigen vinding om de invalshoek te 
definiëren die ik heb gekozen om Ficino te bestuderen. Meer dan de andere twee 
begrippenparen leek me dit begrippenpaar en dit specifieke perspectief passend, zinvol en van 
belang in relatie tot zijn filosofie en mijn probleemstelling. Ficino was, hoewel overtuigd 
christen en later zelfs tot priester gewijd, geen monnik en leidde noch een contemplatief noch 
een actief kloosterleven. Hij is evenmin te karakteriseren als een echte kunstenaar, alhoewel 
hij de lier bespeelde en daarbij zong, en van wie ook gezegd werd dat hij daarbij zeer 
geïnspireerd was en anderen wist te inspireren. Ficino was eigenlijk iets tussen een monnik en 
een kunstenaar in: zijn inspiratie was “religieus” en zijn vita activa was werelds en meer dan 
alleen kunstzinnig. Zijn religieuze inspiratie moet worden begrepen als een vorm van 
contemplatie binnen zijn eigen “platoons—theologische” kader waarin hij Platonisme en 
Christendom verenigd zag. Zijn “wereldse” vita activa bestond uit prediking en onderwijs aan 
schrijvers, dichters, kunstenaars, gezagsdragers en politici in Florence en ver daarbuiten. Door 
te schrijven en te vertalen maakt hij zijn wijsheid en spirituele kennis toegankelijk voor een 
groot publiek. Zijn zielszorg bestond uit een counselende en inspirerende briefwisseling met 
alle grote geesten uit zijn tijd. Door vragen te beantwoorden die betrekking hadden op alle 
mogelijke aspecten van het sociale, politieke, culturele en individuele leven verbond hij zijn 
filosofische kennis met de praktijk van het leven. Zijn ziekenzorg kreeg gestalte in zijn 
hoedanigheid als lijfarts van Cosimo de Medici, bestuurder en kunstpromotor van Florence, 
en later van diens kleinzoon Lorenzo de Medici. Deze twee belangrijkste leden uit het 
machtige bankiersgeslacht van de Medici’s traden op hun beurt op als Ficino’s maecenates, 
opdrachtgevers en beschermheren. Zijn “klooster” kreeg gestalte in zijn “Accademia 
Platonica”, een initiatief van Cosimo di Medici, dat vorm en inhoud kreeg door het werk van 
Ficino en bedoeld was als spiritueel centrum ter bestudering, vertaling en verspreiding van de 
platoonse filosofie. Deze accademia, die tot belangrijkste inspiratieve centrum van de 
Florentijnse Renaissance zou uitgroeien was gezeteld in een prachtige villa die Ficino door 
Cosimo was toegewezen, gelegen in Careggi, even buiten de stadsmuren van Florence. Op 
deze plek ontmoetten filosofen, schrijvers, dichters, politici en kunstenaars elkaar in 
vriendschappelijke sfeer.10 Duidelijk is in ieder geval dat Ficino het gezegde van Thomas van 
Aquino (één van zijn grote inspirators, die met name zijn Theologia Platonica diepgaand 
beïnvloed heeft) ter harte heeft genomen en in zijn werkzame leven een synthese laat zien 
tussen de vita activa en de vita contemplativa, waarbij de laatste niet alleen religieus moet 
worden opgevat, maar in ruimere zin spiritueel-inspirerend.  

Ficino zelf onderstreept, met name in zijn brieven, herhaaldelijk het belang van 
contemplatieve èn creatieve praxis. In navolging van Plato en Socrates beschouwde Ficino 
zijn eigen filosofie niet als een puur theoretische aangelegenheid, maar als een 
levensfilosofie. Dit betekent dat deze kennis geen waarde heeft zolang zij niet in praktijk 
wordt gebracht. Hoewel zijn contemplatieve filosofie meestal niet origineel en authentiek is, 
maar grotendeels gebaseerd op een lange filosofische en spirituele traditie voor hem, is er een 
duidelijke betrokkenheid en innerlijke beleving merkbaar.  Dit blijkt onder andere uit de 

                                                        
10 A. Della Torre, Storia dell’Accademia Platonica di Firenze, (Florence 1902); A. Chastel, Marsile Ficin et l’art, (Genève et 
Lille, 1950), pp. 7-25. 
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praktische tips die hij geeft aan beoefenaars van het contemplatieve leven, die zeker ook 
gebaseerd zijn op eigen ervaring11. Zijn leven kenmerkt zich verder door een variëteit aan 
activiteiten, niet alleen op het gebied van de contemplatie, in zijn hoedanigheid als filosoof, 
vertaler, schrijver en later ook priester, maar ook op het gebied van de creatie in de 
beoefening van de geneeskunde, waarbij hij zichzelf zowel als arts van het lichaam als arts 
van de ziel zag, in de beoefening van de muziek en de poëzie12 en in de sociale "kunst" van de 
vriendschap en de diplomatie. Al deze diverse “kunsten”, activiteiten of creaties kwamen 
voort uit en waren gebaseerd op één en dezelfde filosofie: een filosofie van “over-één-
stemming” tussen God en mens, tussen hemel en aarde, micro- en macrokosmos, maar ook 
theorie en praktijk. Zo kan het creatieve en contemplatieve leven van Ficino worden 
beschouwd als de expressie en de interpretatie van zijn eigen gedachtengoed en is als zodanig 
te beschouwen als een ware praxis, waarin contemplatie en creatie, inspiratie en realisatie, 
hand in hand gaan. 

Bovendien heb ik voor de term creatie gekozen vanuit een filosofische inhoudelijke 
motivatie. Ten eerste zijn contemplatie en creatie zijn elementen die in de platoonse traditie te 
vinden zijn, waarbinnen Ficino zich bevond en die hij verder heeft voortgezet. Ten tweede 
trekt Ficino nadrukkelijk de parallel tussen het scheppende vermogen van de mens en dat van 
God13. Niet alleen beschrijft hij de mens als een goddelijk schepper, maar ook betitelt hij God 
als een kunstenaar en het geschapen universum als zijn kunstwerk.  Het ging hem niet alleen 
om het actief dienstbaar zijn in de wereld in dienst van God, maar meer om vanuit 
contemplatie en goddelijk kennis te scheppen als een God. Dit thema, waarin de mens wordt 
bejubeld om zijn veelzijdige creatieve vermogens, kreeg gestalte in een enorme opbloei van 
de kunsten in zijn tijd. Ficino werd in zijn stad Florence omgeven door de meest 
indrukwekkende bewijzen van Goddelijkheid van het menselijke kunstenaarschap, dat hij dan 
ook in alle toonaarden bejubelde. Omgekeerd heeft Ficino, hoewel zijn werk metafysisch van 
karakter was en geen kunsttheorie of scheppingstheorie gaf, op zijn beurt met zijn ideeën vele 
kunstenaars geïnspireerd, niet alleen in zijn eigen tijd, maar vooral ook in de 16e en 17e eeuw: 
schrijvers, dichters, musici, beeldhouwers en schilders. Kortom, ik heb voor de invalshoek en 
benaming van de contemplatie en creatie gekozen, omdat Ficino zich in zijn persoonlijke 
leven, in zijn eigen filosofisch gedachtengoed en in zijn sociale en culturele omgeving precies 
tussen het contemplatieve en creatieve leven bevond. 

 

Status questionis 

Tot op heden is, voor zover ik weet, in de filosofie van Ficino nooit eerder bestudeerd hoe 
de contemplatieve weg van de menselijke ziel, in verband zou kunnen worden gebracht met 
menselijke creatie, die van overheersend belang wordt voor de mens in de Renaissance. Men 

                                                        
11 Marsilio Ficino, De vita libri tres, éd. J.R. Clark, uitg. en vert. C.V. Kaske (Binghamton, New York, 1989), boek I. 

12 Ficino bespeelde zelf een instrument, dat hij zelf als “Orphische lier” benoemde en dat ofwel een luit of een lyra da braccio 
geweest moet zijn. Zichzelf begeleidend zong hij Orphische Hymnen in zijn eigen vertaling. Over Ficino en muziek zie 
bijvoorbeeld: Kristeller, Studies in Renaissance Thought and Letters (Rome 1956), pp. 464-467.  
13 A. Chastel, Marsile Ficin et l’art, (Genève et Lille, 1996), p. 65f. 
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heeft wel de invloed bestudeerd die Ficino's filosofie heeft uitgeoefend op de kunst en 
literatuur (bijv. Panofsky, Gombrich, Festugière, Palisca, Donington en de onlangs 
verschenen studie van M. van den Doel)14. Deze invloed is groot geweest, niet alleen in zijn 
eigen tijd (bijv. Botticelli, de gebroeders Pollaiuolo, Michelangelo, Poliziano, Landino en 
Lorenzo de Medici) naar vooral in de daaropvolgende eeuwen, met name in  de 16e eeuw (Zo 
zijn bijvoorbeeld Tasso, du Bellay, Raphael, Titiaan en Dürer door hem geïnspireerd).  

Hoewel Ficino’s filosofie wel spreekt over schoonheid, en vele kunstenaars heeft kunnen 
inspireren,  heeft hij nooit een echte kunsttheorie ontwikkeld, dat wil zeggen het artistieke 
scheppingsproces beschreven in termen van zijn Neoplatoonse metafysica. Dit zou pas een 
eeuw later gebeuren, bij de maniërist Lomazzo. Panofsky schrijft:“Ficino’s writings were 
concerned with beauty, but not with art, and up to then art theory was not concerned with 
Ficino.” 15 In zijn eigen tijd, de vroege renaissance, was de kunst geïnteresseerd in een zo 
goed mogelijke imitatie van de natuur of eventueel een verbetering van de natuur. De 
kunsttheoretici waren geïnteresseerd in realisme en technieken om dit te bereiken, zoals het 
perspectief. Ficino’s metafysische filosofie stond als het ware naast en volgens Panofsky zelfs 
tegenover de heersende kunsttheorie en kon hoogstens inspiratie bieden voor allegorieën en 
bijdragen aan de algehele waardering voor de kunst en het kunstenaarschap16. Pas later bij 
Michelangeo zien we hoe deze filosofie ook diens kunstzinnige proces beïnvloedt17. Kristeller 
zegt dat het teleurstellend is dat Ficino, als het gaat om lichamelijke schoonheid, niet verder 
komt dan het uit de Oudheid stammende begrip van de juiste verhoudingen. Hij voegt eraan 
toe: “enttäuschend sofern man von Ficino als dem philosophischen Wortführer der 
Renaissance eine gedankliche Begründung ihres Schönheitskultes und eine Analyse ihrer 
künstlerischen Ideale erwartet, und geradezu erstaunlich, wenn man bedenkt, daß seine 
Theorie der Liebe und des Schöne das Denken der folgenden Generationen beherrscht 
haben.”18 Maar ook Kristeller wijst erop dat Ficino nu eenmaal nooit een esthetische theorie 
of schoonheidsleer heeft beoogd, en dat schoonheid slechts een plaats had binnen het kader 
van zijn metafysisch systeem.  

Binnen zijn metafysica is Ficino’s schoonheidsbegrip dan ook wel bestudeerd, behalve 
door Kristeller, o.a. ook door bijvoorbeeld Beierwaltes en Ivanoff19. Ondanks deze aanzet 
wordt daar het onderscheid en de samenhang tussen contemplatie en creatie niet systematisch 
uitgewerkt als thema’s binnen Ficino’s filosofie. De precieze relatie, samenhang, 
wisselwerking en balans tussen contemplatie en creatie, wordt noch door Ficino, noch door 
volgelingen van Ficino of onderzoekers van het werk van Ficino tot onderwerp gemaakt van 
filosofische studie, en als probleem of thema nauwelijks gesignaleerd of expliciet 

                                                        
14  M. van den Doel, Ficino en het voorstellingsvermogen: phantasia en imaginatio in kunst en theorie van de Renaissance, 
(Haarlem 2008). Zie verder bibiliografie. 

15 E. Panofsky, Idea, A concept in Art Theory, (Columbia, 1968) pp. 52-53; p.56 ; pp. 93-95; pp. 97-99  Zie ook Chastel, A. 
Chastel, Marsile Ficin et l’art, (Genève et Lille, 1950), inleing door J. Wirth, pp. III-IV. 

16 E. Panofsky, Idea, A concept in Art Theory, (Columbia, 1968), p. 52, 55,  
17 E. Panofsky, Idea, A concept in Art Theory, (Columbia, 1968), p 115f. 

18 PMF, p. 248. 
19 Zie bibliografie. 
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geformuleerd. Er zijn hoogstens wat losse opmerkingen te vinden die in de richting van deze 
thematiek wijzen, zoals bij Chastel die vaststelt dat het kunstbegrip bij Ficino ambigu is, en 
bepaald wordt door de gedachte van creatie enerzijds, en de gedachte van contemplatie 
anderzijds.20  

Ook wanneer het gaat over de waardigheid van de mens bij Ficino, een thema dat in de 
Renaissance veel aandacht kreeg, worden het thema van de contemplatie en de creatie niet 
systematisch behandeld. In The Cambridge History of Renaissance Philosophy21  wordt de 
waardigheid van de mens binnen de filosofie van Ficino de ene keer in termen van 
contemplatie, de andere keer in termen van creatie gedefinieerd, zonder hierin een probleem 
te zien: "Ficino's conception of the power of Soul over nature enabled him to give a 
systematic place to the Renaissance theme of man's dignity. Like that of Nicholas of Cusa, his 
praise of man is founded on human creativity. But whereas Nicholas stressed man's 
intellectual inventiveness, Ficino appealed to the miracles man had worked in the arts and in 
government. Man does not only use nature, but adorn, beautifies and transforms it." Iets 
verderop lezen we echter22: "The dignity of man is founded on this innate desire for this 
highest degree of contemplation". De middenpositie van de ziel bij Ficino wordt meestal als 
argument aangehaald om te laten zien hoe Ficino grotere nadruk legt dan voorheen het geval 
was, op de mens en de menselijke waardigheid, in termen van zijn creativiteit. De filosofische 
implicaties daarvan echter voor de contemplatie worden dan weer niet uitgewerkt23. 

Er is dus sprake van een ambiguïteit in het werk van Ficino: de contemplatie is de 
geëigende weg naar God, die gezien wordt als uiteindelijke bestemming van het menselijk 
leven, terwijl creatie als het vermogen om te scheppen, de belangrijkste karakteristiek is van 
de menselijke waardigheid. De vraag is nu of en op welke wijze deze beide met elkaar zijn te 
verenigen. Sluiten ze elkaar uit of vullen ze elkaar aan? Zijn ze gelijkwaardig of is de een 
superieur aan de ander? Staan ze los van elkaar of bestaat er een samenhang tussen beide? 

 

Overzicht structuur 

Deze scriptie valt in twee delen uiteen. In het eerste deel, dat de eerste drie hoofdstukken 
bevat, zal aan de hand van Ficino’s ontologie stap voor stap tot een beeld komen dat 
suggereert dat er een volmaakt evenwicht tussen contemplatie en creatie heerst bij Ficino. In 
het tweede deel – hoofdstuk 4 en de conclusie – zal ik laten zien dat deze verwachting niet 
door hem wordt waargemaakt aangezien dit beeld een disbalans, een incoherentie en 
incongruentie blijkt te vertonen. 

  Het eerste deel is als volgt gestructureerd: In eerste hoofdstuk zal ik het hiërarchisch 
gestructureerde universum van Ficino schetsen, tegen de achtergrond waarvan de processen 
van contemplatie en creatie begrepen moeten worden. Dit achtergrondtableau zal ik op 
                                                        
20 A. Chastel, Marsile Ficin et l’art, (Genève et Lille, 1950), pp. 73-77. 

21 C. B. Schmitt, The Cambridge History of Renaissance Philosophy (Cambridge, 1988), hoofdstuk 10: C. H. Lohr, 
Metaphysics, p. 573. 

22  Idem, p. 575 
23 P.O. Kristeller, Marsilio Ficino and his work after five hundred years, "Quaderni di Rinascimento", 7 (Florence 1987), p. 28. 
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verschillende wijzen belichten. Vervolgens zal ik in het tweede hoofdstuk beschrijven hoe de 
processen van contemplatie en creatie hun oorsprong vinden in God en zich vervolgens 
manifesteren in de macrokosmische scheppingsdynamiek. Ook zullen de twee vormen van 
liefde worden beschreven die beide processen motiveren. In het derde hoofdstuk zullen de 
processen van contemplatie en creatie, evenals de beide vormen van liefde, worden 
beschreven op microkosmisch niveau, dat wil zeggen in de menselijke ziel. Aan het einde van 
dit hoofdstuk zal het totaalbeeld worden geschetst waarin de uitkomsten van hoofdstuk 1, 2 en 
3, contemplatie en creatie op macro- en microkosmisch niveau, worden samengevat en tot de 
kern gebracht. 

In hoofdstuk 4 zal ik drie analyses geven van thema’s die betrekking hebben op de kern 
van contemplatie en creatie. De uitkomsten van de verschillende analyses zullen aantonen dat 
er inderdaad sprake is van een disbalans. Tenslotte zal ik in de conclusie de verschillende 
lijnen van deze scriptie samennemen. Verder zal ik laten zien waar Ficino’s filosofie toe zou 
kunnen leiden als zijn uitgangspunten consequenter zouden worden uitgewerkt. Vervolgens 
zal ik een poging doen de disbalans bij Ficino te verklaren door zijn filosofie in de tijd te 
plaatsen. Tenslotte zal ik, de historische lijn doortrekkend naar deze tijd, beschrijven wat de 
betekenis van Ficino’s filosofie zou kunnen zijn voor onze huidige westerse cultuur. 

 

Nadere precisering van begrippen Contemplatie en Creatie 

De term ‘contemplatie’ is diep verankerd in de platoonse en Neoplatoonse traditie, en staat 
voor de weg van buiten naar binnen. Ik heb deze dan ook, inclusief de context waartoe zij 
behoort, over kunnen nemen van Ficino, die deze traditie trouw en integraal voortzet, althans 
voor zover het de contemplatie betreft. ‘contemplatio’ is de Latijnse vertaling van het Griekse 
woord theoria wat “kijken naar, schouwen, contempleren” betekent. Bij contemplatie gaat het 
niet zozeer om een objectgerichte concentratie (aandacht die naar buiten gericht is), maar 
meer om een ontvankelijkheid en zekere mate van passiviteit om zodoende het voorwerp van 
contemplatie te kunnen ontvangen en tot zich door te kunnen laten dringen. Het proces van 
contemplatie – van het schouwen – wordt niet alleen verbonden met het gezichtsorgaan, het 
oog, maar vooral ook met het kennisorgaan: de ratio of de geest. Het oog richt zich naar 
buiten  en heeft “uit-zicht” op de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid; het kennisorgaan, 
dat vaak wordt beschreven als een onstoffelijk oog24, richt zich naar binnen om “in-zicht” te 
verkrijgen in de spirituele werkelijkheid. Beide vormen van schouwen worden van oudsher, 
en zeker in de platoonse traditie25, in verband gebracht met het licht en met schoonheid: pas 
in het licht zijn de schouwensobjecten waarneembaar: de fysieke vormen in het fysieke 
zonlicht; de spirituele vormen in het spirituele goddelijk licht. De meest ‘in het oog 
springende” idee, is de idee van schoonheid26: zintuiglijk schoonheid voor het fysieke oog, en 
spirituele schoonheid voor het geestelijke oog. In het hierboven beschreven beeld, in het 
                                                        
24 Beierwaltes, Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus, “Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften”, Philosophisch-historische Klasse, (Heidelberg,1980), no. 11, p. 26. 

25 Plato, Republic 507 D-E, 508 AC. 
26 Plato, Phaedrus, 251D. 
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vervolg van dit betoog, zal onder de contemplatie met name de innerlijke schouwensact 
worden verstaan, gericht op spirituele schoonheid, waarin het licht niet uitstroomt naar buiten 
toe, maar binnen de ratio of de hogere intelligentie wordt gereflecteerd.  

De contemplatieve weg die, in navolging van de platoonse filosofie en later ook de 
Christelijke traditie, door Ficino wordt beschreven, is een proces dat begint bij de uiterlijke 
waarneming en eindigt in de meest diepe innerlijkheid, daar waar de  caput mentis (het 
“hoofd” van de geest) zich herenigt met God. Halverwege deze weg vindt in de ziel een 
omkering, omwending of bekering plaats: “de  conversio”: de transitie van uiterlijk licht naar 
innerlijk licht, van zintuiglijk waarneembare schoonheid, naar spirituele schoonheid, van het 
uiterlijke oog naar het innerlijke oog, van uiterlijke materiële werkelijkheid naar innerlijk 
spirituele werkelijkheid. Hoe meer men op die innerlijke weg voortschrijdt, hoe meer men 
doordrongen wordt van het goddelijk licht. Zo keert de goddelijk schepping die voortgevloeid 
was uit het goddelijk wezen en zich zo verwijderd had van God, weer terug naar de goddelijk 
bron. 

In tegenstelling tot de begrippen contemplatie, contemplatieve beweging en 
contemplatieve weg, die ik over heb kunnen nemen van Ficino, heb ik voor de van God 
uitgaande beweging richting de materie - voor de beweging van binnen naar buiten - een 
eigen term moeten zoeken27. Ficino gebruikt verschillende termen voor de beweging die 
complementair en tegengesteld is aan contemplatie, afhankelijk van het subject waar die 
beweging of act vanuit gaat: God – creatio, Intelligentie – effectio en Ziel – generatio.28 Waar 
het gaat om het goddelijk scheppingsproces spreekt hij van creatio, voor de goddelijk 
schepping uit het niets, de formatio voor het inbrengen van vorm in de ongeordende chaos, en 
reformatio voor de voltooiing van de goddelijk schepping.29 De term voor schenkende, 
emanerende stroom die uitgaat van God en zich naar beneden toe uitbreidt is diffusio (Gr. 
ekchusis) waar echter het creatieve wilsaspect aan ontbreekt, dat de parallel tussen God en 
menselijke ziel moet illustreren. 

Analoog aan het eerste moment van die beweging, namelijk de goddelijk creatie, heb ik 
gekozen voor de termen creatie, een creatieve weg, een creatieve stroom, die schenkend en 
naar buiten toe gericht is in plaats van ontvankelijk en op zichzelf betrokken. In tegenstelling 
tot Ficino, die de term creatio alleen in enge zin gebruikt voor de schepping van het zijnde 
vanuit het niets, zal in dit betoog de term creatie eveneens in brede zin worden gebruikt. De 
term wil zodoende niet alleen kunnen verwijzen naar de verdergaande scheppingsdynamiek 
tussen God en universum (de creatie op macrokosmisch niveau), maar ook naar menselijke 
creatieve processen. In deze brede zin, omvat het begrip “creatie” dus ook de betekenissen 
                                                        
27 Zie ook vorige paragraaf. Het feit dat er voor deze beweging, afgezien van de goddelijk scheppingsakt, geen term bestaat, 
duidt al op het feit van een zekere onderbelichting van deze beweging.  
28 "Want er zijn drie dingen: creatie, realisatie [uitvoering]  en generatie. De creatie is inderdaad voorbehouden aan God, die 
zonder Idee werkt en zonder voorafbestaande materie, omdat hij deze zelf creëert. Het uitvoeren betreft de Intelligentie, die de 
dingen realiseert door middel van een idee en vanuit een bepaalde materie op onbeweeglijke wijze. Het genereren is eigen aan de 
ziel die door middel van zaden en conceptepten en uitgaande van een lichamelijke materie, handelt in beweging en in de tijd." 
"Est enim creatio, effectio, generatio. Creatio quidem ad Deum attinet, qui et sine idea, et ex nulla praecedente materia operatur, 
ipse enim ea producit. Effectio ad mentem, quae per ideam ex materia quadam stabiliter efficit. Generatio ad animam, quae per 
semina et rationes  ex materia corporali cum motu agit ac tempore." Marsilio Ficino, The Philebus Commentary, ed. M.J.B. Allen 
(Berkely, 1979), p. 416. 
29 Zie hoofdstuk 1, par. 4.1 en hoofdstuk 2. 
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van formatie, emanatie, generatie, expressie en realisatie. Deze keuze komt voort uit de 
overweging dat  de ruime interpretatie van de term “creatie” meer geschikt is om mijn doel in 
dit onderzoek te dienen, te weten het begrijpen van een fenomeen dat tegengesteld en 
complementair is aan “contemplatie”. Beide begrippen spiegelen elkaar. Bovendien maakt de 
term “creatie” in deze meer algemene zin, doordat zij zowel naar de goddelijk als de 
menselijke creatie verwijst, de parallel tussen beide zichtbaar, aan de hand waarvan ik de 
verhouding tussen contemplatie en creatie zal belichten. Ten slotte wil ik er voor de 
volledigheid nog op wijzen dat de term “creatie” of “schepping” natuurlijk zowel op de actie 
of het proces, als het resultaat ervan kan slaan, of het nu gaat om de goddelijk of om de 
menselijke schepping. 
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1. Beelden, perspectieven en belichtingen  
van het macrokosmisch achtergrondtableau 

 

1.1 Inleiding 

Voordat ik ga spreken over contemplatie en creatie, zal ik in dit hoofdstuk eerst het decor 
beschrijven waartegen deze contemplatieve en creatieve dynamiek zich afspeelt; het 
Ficiniaanse universum van waaruit deze dynamiek begrepen moet worden. De zin en 
betekenis van het contemplatieve en het creatieve proces worden namelijk ontleend aan hun 
oriëntatie, richting, en streven binnen de polariteiten van dit universum, zonder welke zij 
richtingloos en zinloos zouden zijn. Dit achtergrondtableau kan op verschillende wijzen 
worden belicht. Ik kies hier voor twee belichtingen, namelijk één vanuit het Neoplatoonse 
perspectief, en één vanuit het christelijke perspectief. Het eerste perspectief komt aan bod in 
paragraaf 1.2 en het tweede wordt belicht in 1.3.  Ten slotte zal ik in grove penseelstreken de 
bewegingen schetsen die zich binnen dit universum zullen gaan afspelen, als introductie op 
het volgende hoofdstuk.  

 

1.2 Neoplatoonse lichtmetafoor 

Het meest sprekende beeld van God en de goddelijk schepping dat we bij Ficino kunnen 
vinden is de lichtmetafoor, die zijn hele oeuvre als het ware “doorstraalt”. In navolging van 
Plato, Plotinus en pseudo-Dionysius de Aeropagiet30, wordt God vergeleken met de zon, als 
onuitputtelijke oerbron, principe en oorzaak van alle zijn, die zijn licht verbreidt zonder zelf 
in kracht of heelheid af te nemen. Het beeld van uitstraling benadrukt vooral de spontaneïteit 
van het scheppings- of emanatieproces: zoals de lichtbron van de zon zichzelf niet kan 
beletten om te stralen naar buiten toe, en zijn licht en warmte naar buiten toe te verbreiden, zo 
schept God niet door te dóen, maar door te Zijn. Op het moment dat God volledig samenvalt 
met zichzelf, met zijn eigen licht- of Zijnsbron (lux) – en God kan niet anders dan 
samenvallen met zijn eigen absolute Zijn – vindt er “als vanzelf”, een vrijwillig- 
noodzakelijke uitbreiding plaats in de vorm van het licht dat uitstraalt naar buiten toe (lumen). 
De “emanatie” van het universum vanuit het Ene, neemt de vorm aan van concentrische, 
sferische zijnslagen rondom de licht- of zijns-bron31. De geleidelijke uitdoving van het licht, 
naarmate het zich verder van de bron verwijdert - de graduele overgang van licht naar 
duisternis - symboliseert de overgang van het zijnde naar het niet-zijnde totdat het zijnde 
uiteindelijk zijn uiterste grens bereikt heeft. De sferische lichtkosmos wordt afgerond, daar 
waar het licht totaal is uitgedoofd en overgaat in absolute duisternis, dat wil zeggen het niet-

                                                        
30  Zie bijvoorbeeld  TP, deel 1, pp. 96,104, 136; TP, deel 2, p. 155f; DA, p. 146f, p. 172; OO (Orphica comparatio Solis ad 
Deum), p. 825f; OO (De Lumine), p. 981).  
31 DA,  p. 185. 
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Zijnde. Hoewel de “ruimte” tussen middelpunt en periferie de grootste mogelijke afstand 
impliceert, is deze afstand volgens Ficino niet onoverbrugbaar. Integendeel. God werkt ook 
immanent en deelt zichzelf (zijn Zijn) mede aan de verst afgelegen zijnden die daardoor direct 
(althans wat betreft hun Zijn) met God verbonden zijn. Bovendien worden deze extremen van 
het universum met elkaar verbonden door middel van een eindeloze reeks intermediaire 
niveaus van zijnden. Overal waar er een superieur en een inferieur, een hoger en een lager 
bestaat, is er ook een midden, dat deelheeft aan de kwaliteiten van beide niveaus en daardoor 
verbindend werkt. Op deze manier zijn alle onderdelen van het universum op intieme wijze  
met elkaar verbonden, hetgeen de coherentie, de continuïteit en de eenheid van het 
hiërarchisch geordende universum waarborgt en de kloof tussen God en de primaire materie 
dicht.  

Er is echter niet alleen sprake van een uitstraling vanuit een lichtbron, maar ook van een 
reflectie vanuit het uiterste bereik van het licht terug naar het middelpunt, aangezien het 
middelpunt niet alleen oorzaak is, maar ook doel en eindpunt van beweging. Er ontstaat dus 
een dubbele stroom: die van concentrische cirkels die zich uitbreiden vanuit het middelpunt 
naar de periferie en tevens de beweging van de periferie weer terug naar het middelpunt. Deze 
uitstroom en terugstroom wisselen elkaar af als eb en vloed, als een progressie en een 
regressie, een beweging van God weg en naar God toe, hetgeen een soort wisselstroom tot 
stand brengt tussen het stille middelpunt en de periferie.  Dit geeft een dynamisch universum 
te zien in een voortdurende flux dat zich beweegt rondom het eeuwig stille en stabiele 
middelpunt. 

Binnen dit aan de lichtmetafysica ontleende scheppingsbeeld zijn drie verschillende 
aspecten of fasen te onderscheiden. Het eerste beeld, waarin God als oorsprong van het zijnde 
centraal staat, zou je kunnen abstraheren tot een punt, die overal is terug te vinden in de 
andere drie dimensies, als de eenheid in de veelheid. In het tweede beeld wordt de punt tot 
een lijn als een veelvoud van de eenheid. De eenheid wordt tot tweeheid: oorzaak en gevolg, 
verleden en toekomst, potentie en act etc. Er vindt een dynamische sequentie en ordening 
plaats, waardoor het zijnde begint te stromen en deel krijgt aan tijdsprocessen zoals 
ontwikkeling, genese en oorzakelijkheid. In het derde beeld hebben de punt en de lijn zich 
ontwikkeld tot een driedimensionale sfeer.32 

Uiteindelijk geeft de lichtmetafoor dus een sferische beeld, dat vanuit verschillende 
perspectieven bekeken kan worden. Belangrijk is te bedenken, dat deze verschillende 
invalshoeken – alle terug te vinden in het werk van Ficino – verwijzen naar één en hetzelfde 
basisbeeld. Zo zien we, als we een dwarsdoorsnede maken van deze sfeer, een cirkel in het 
midden waarvan zich één middelpunt bevindt: God. Tussen God en periferie bevinden zich 
verschillende opeenvolgende, steeds verder uitdijende cirkels, die de verschillende gradaties 
van het licht, resp. van het zijn verbeelden. De eerste, dichtst bij het middelpunt is de 
intelligentie, vervolgens de Ziel, de Natuur en tenslotte de materie. Of vanuit omgekeerd 
perspectief bezien: “God is in de geest, de Geest is in de ziel, de ziel doordringt de 

                                                        
32 DA, p. 185. 
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materie.”33 34 Deze cirkels zijn in voortdurende beweging rondom het stille middelpunt of 
eigenlijk is de beweging centripetaal en centrifugaal. Zouden we vanuit de periferie naar het 
middelpunt van de sfeer “omhoogkijken”, dan krijgen we een piramide te zien: de basis word 
gevormd door de materiële zijnslaag die grenst aan het niet-Zijn; de top van de piramide is 
God, als één enkel punt. In dit beeld toont de beweging niet circulair, maar verticaal, namelijk 
van boven naar beneden en van beneden naar boven. God als unieke en enkelvoudige punt is 
terug te vinden als component van het gehele volume of oppervlak. 

"Bovendien, zoals de centrale punt overal terug te vinden is in de lijnen en in de hele omtrek, 
en zoals ieder van deze lijnen door één van zijn punten het centrum raakt van deze cirkel, zo 
bevindt zich God, centrum van alles, die de meest één-voudige eenheid is en de meest pure act, 
in alle dingen; niet alleen omdat hij aanwezig is in alles , maar ook omdat hij aan alles wat hij 
geschapen heeft een component, of liever gezegd een intrinsieke, zeer eenvoudige en 
belangrijke kracht heeft verleend, die men de eenheid van de dingen noemt en die als het 
centrum is waarvan alle andere delen en alle andere krachten van ieder geschapen zijnde 
afhangen en naartoe bewegen."35 

De gradaties van licht en duisternis geven eveneens het beeld van een gelaagd 
universum.36 Niets in het universum bezit de volheid en puurheid van Zijn, zoals die 
aanwezig is in God, aangezien het hele universum, zoals gezien, een afstraling (lumen) of een 
afschaduwing (umbra) is van dit Zijn  en niet het licht zelf (lux). Het universum strekt zich uit 
tussen licht en duisternis, in alle mogelijke schakeringen en gradaties van het zijnde. De mate 
van licht, d.w.z. van Zijn, wordt bepaald door de afstand tot de lichtbron. De spirituele 
zijnslaag ofwel de (Engel)intelligentie (de nous bij Plotinus), die zich het dichtst rondom de 
goddelijk centrum bevindt, participeert het meest in het goddelijk Zijn of is er, met andere 
woorden, het meest door verlicht. De materiële zijnslaag die daar het verst van is verwijderd, 
participeert het minst in het absolute zijn, is nauwelijks nog doorlicht en grenst aan de 
absolute duisternis. Daartussen in bevindt zich de ziel. Zo wordt een stralend universum 
geschetst dat bestaat uit hiërarchisch geordende zijnssferen die enerzijds duidelijk van elkaar 
te onderscheiden zijn en tegelijkertijd in één alomvattend beeld begrepen kunnen worden. In 
de Theologia Platonica vinden we behalve de Neoplatoonse lichtmetafysica, ook de invloed 
de middeleeuwse scholastieke zijnsleer, gebaseerd op de theorie van genus en species volgens 

                                                        
33 “Deus in mente, mens in anima, anima autem in materia.” Corpus Hermeticum, XI, 4 
34 Deze beelden waarvan de eerste meer doet denken aan het scholastieke bouwwerk van de Theologia Platonica en het tweede 
aan de lichtmetafoor uit de De Amore, bepalen ook de conceptualisatie van de contemplatieve weg: in het eerste beeld als een 
opstijging of verheffing tot God; in het tweede beeld als een verinnerlijking en verdieping, waar God zich in het diepst van de 
ziel bevindt en zich als innerlijk licht steeds meer zal doen kennen, naarmate men de “buitenwereld” de rug toekeert. Als we deze 
twee beelden laten samenvallen zouden we kunnen spreken van een “innerlijke verheffing of verdieping”, die leidt van veelheid 
naar eenheid, van omtrek naar centrum, van buiten naar binnen. 
35  "Atque ut centrum puntum ubique in lineis et in toto circulo reperitur, perque puntum suum singule linee medium circuli 
tangunt puntum, ita deus omnium centrum qui unitas simplicissima est aktusque purissimus, sese inserit universis, non ob id 
solum quia cunctis est presens, verumetiam quia omnibus a se creatis partem aliquam vel potentiam intimam, simplicissimam, 
prestantissimam indidit, que rerum unitas nominatur; a qua et ad quam tamquam a centro et ad centrum suum rei cuiusque partes 
et potentie relique pendent."  (DA, p. 147-148).)   
36 Ficino geeft echter op verschillende wijze invulling aan deze hiërarchische ordening. Deze verschillen kunnen mijns inziens 
worden verklaard door twee parallelle ontwikkelingen binnen zijn filosofie.  Ten eerste zien we dat Ficino de  ziel steeds meer 
een centrale positie toekent binnen het universum. Ten tweede is er naast de invloed van het Neoplatonisme die in zijn gehele 
oeuvre dominant blijft, in zijn latere werk de invloed van de middeleeuwse scholastiek waar te nemen. 
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Aristoteles en de leer van het “primum in aliquo genere”37. Deze fijnmazige hiërarchie van 
genus en species resulteert in een dicht doortimmerde, rigide en logische ordening van het 
universum, die de grote zijnslagen niet teniet doet, maar ze verder onderbouwt, structureert en 
verfijnt. Deze ordening van de species lopen door verschillende zijnslagen heen, waarbij de 
hoogste species van een bepaalde zijnslaag grenst aan de laagste species van een superieure 
zijnslaag, waardoor de verbinding tussen de verschillende zijnslagen wordt gewaarborgd. 

Ondanks deze verschillen zijn er in beide vormen van ordening karakteristieken te  
noemen die  afgeleid zijn van het principe van de oorzakelijkheid, volgens welke een oorzaak 
per definitie superieur is aan zijn gevolg. Het gehele universum, voortkomend uit een eerste 
goddelijk oorzaak en zich ontvouwend via een verdere opeenvolging van oorzaken en 
gevolgen, kenmerkt zich zodoende door gradaties van perfectie, autonome activiteit, invloed 
(actieradius), onafhankelijkheid (vrijheid), concentratie (mate van eenheid) en rust. 

 Het gaat bij deze oorzakelijkheid niet zozeer om het Zijn, maar om de vorm, dat wil 
zeggen het dit- of dat-zijn (genus en species) en de daarmee verbonden kwaliteiten. Deze 
worden “geschonken” door of “ontvangen” van de dichtstbijzijnde oorzaak, waarbij deze 
oorzaak altijd actief werkt of schenkt en het gevolg passief ontvangt. Gevolgen kunnen op 
hun beurt weer functioneren als oorzaak en de gevolgen actief doorgeven aan lagere niveaus. 
Een zijnde van een bepaald niveau is dus passief t.o.v. de hogere niveaus, maar actief t.o.v. de 
lagere niveaus. Naast activiteit, wordt de perfectie van de oorzaak ten opzichte van het 
gevolg, gekarakteriseerd door een grotere invloed of actieradius en een grotere 
onafhankelijkheid of vrijheid. Hoe hoger de oorzaak binnen de hiërarchie van het universum, 
hoe groter het bereik van de gevolgen zullen zijn; hoe lager de oorzaak, hoe beperkter de 
gevolgen. Een oorzaak bezit een kwaliteit van zichzelf en kan deze kwaliteit overdragen uit 
eigen kracht. Een gevolg daarentegen hangt voor het verkrijgen van diezelfde kwaliteit af van 
de activiteit van de oorzaak. Een andere eigenschap van perfectie  is concentratie of de 
eenheid in tegenstelling tot veelheid. Zo ontstaat, zoals in de lichtmetafoor, het beeld van één 
punt dat zich concentrisch uitbreidt naar buiten toe in veelheid. Hoe hoger in de hiërarchie, 
hoe een-voudiger, tot aan de absolute eenheid van God; hoe lager de plaats in de hiërarchie 
hoe meer de eenheid zich differentieert veelvoud. Evenzo is rust een kwaliteit van de hogere 
zijnden, omdat zij, hoewel zij vanuit zichzelf actief zijn, zich niet ergens anders naar toe 
hoeven te bewegen om perfectie te verkrijgen. 

 

1.3 Christelijk Godsbeeld, scheppingsproces en triniteit 

Ficino zijn die zijn filosofie beschouwde een synthese tussen Platonisme en 
Christendom38, legde de schepping niet alleen uit als een emanatie aan de hand van de 
lichtmetafoor zoals in het Neoplatonisme, maar ging eveneens uit van de Joods-Christelijke 
leer volgens welke het universum op een gegeven moment door God is geschapen uit het niets 
(creatio ex nihilo). Ficino laat het Ene van Plotinus samenvallen met God de schepper, als 

                                                        
37 Zie hoofdst. 1. 
38 Zie paragraaf 4.4. 



20 

 

oerbron van het absolute Zijn, waar het hele geschapen universum, zowel de materie als de 
geest, zich uit ontplooit.39 Het Ene is daarmee evenmin slechts een abstracte oerbron waar het 
Zijn spontaan uit voortvloeit, maar een meer “gepersonifieerde” God die het universum op 
één bepaald moment schept vanuit zijn absolute almacht, vrije wil, intelligentie en liefde. Een 
God die niet  onverschillig tegenover de schepping staat, maar liefdevol en betrokken als een 
vader tegenover zijn kind.  

In zijn De lumine, worden de verschillende aspecten van de lichtmetafoor in verband 
gebracht met de heilige drie-eenheid40:  De vruchtbaarheid van de zon refereert aan de 
schepping van het zijnde en wordt verbonden met de Vader. Hij is het unieke oerprincipe, de 
onuitputtelijke oorsprong en het solide fundament van alles wat is; hij representeert de wil en 
de wet. De lichtstralen worden gerelateerd aan de Zoon als de openbaring en manifestatie van 
dat oerprincipe, van de Vader, waardoor het goddelijk tot uiting komt in de afzonderlijke 
dingen. Hij is de logos of de intelligentie die de duisternis verlicht, d.w.z. de oermaterie vormt 
en ordent volgens de vormen of ideeën die zich in de goddelijk intelligentie bevinden. Hij 
representeert de waarheid en het leven.  De warmte van het licht wordt gerelateerd aan de 
heilige geest, als het lucht, licht- en vuurprincipe; de uitstraling van het goddelijk dat alles 
met alles verbindt, dat alles doorstraalt van het goddelijk en weer terug roept, naar de oerbron, 
de Vader. Het representeert de goddelijk gratia, de geest van de allesverblindende en helende 
liefde41. 

Anders dan voor Plotinus, volgens wie het universum uit de oerbron van het Ene 
uitstroomt en terugstroomt als een eeuwigdurend proces dat begin noch einde kent, bestaat er 
voor Ficino dus een aanvang in de goddelijk scheppingsdaad en een einde op het moment dat 
de schepping, in beweging gezet door de eerste scheppingsdaad, zijn uiteindelijke voltooiing 
en rust vindt. Tussen aanvang en voleinding vinden we de Neoplatoonse uitstroom en 
terugstroom die het verdere verloop van het scheppingsproces karakteriseert. De emanatie 
wordt dus in zekere zin ondergeschikt gemaakt aan de creatio ex nihilo en vindt zijn einde op 
het moment dat de schepping zijn uiteindelijke voltooiing en rust vindt. Tussen dat begin en 
eindpunt zorgt het emanatieprincipe ervoor dat het universum in beweging is. Het blijft dus 
niet bij een éénmalige scheppingsdaad van God die zou resulteren in een statische universum, 
maar direct na de aanvang van de creatio ex nihilo gaat het om een voortdurend 
scheppingsproces dat zich beweegt tussen God als  oorsprong en God als eindbestemming; als 
een uitstromende beweging vanuit God naar het universum en een terugvloeiende beweging 
van het universum naar God. In dit scheppingsproces zijn verschillende stadia te 
onderscheiden, die niet beschouwd moeten worden als een consecutief gebeuren in de tijd, 

                                                        
39 God is dus geen Demiurg, zoals bij Plato, die de ongevormde materie modelleert volgens eeuwige ideeën; God schept zowel 
de oermaterie als de ideeën vanuit zijn eigen zijn dat al het zijnde omvat. "De creatie is inderdaad voorbehouden aan God, die 
zonder idee en vanuit geen enkele vooraf bestaande materie opereert, omdat hij deze zelf heeft geschapen." "Creatio quidem ad 
Deum attinet, qui et sine idea, et ex nulla praecedente materia operatur, ipse enim ea producit." Marsilio Ficino, The Philebus 
Commentary, ed. M.J.B. Allen (Berkely, 1979), p. 416. 

40 OO, p.  973. Net als de lichtmetafysica, heeft de interpretatie van de heilige triniteit een lange geschiedenis. Deze wordt 
bijvoorbeeld beschreven in H.. Flanders Dunbar, Symbolism in medieval thought, and its consummation in the Divine Commedy, 
New Haven, 1929, p. 144: “formulation of trinitarian concept”. 

41 M.J.B Allen, Marsilio Ficino on Plato, the Neoplatonists and the Christian doctrine of the Trinity, "Renaissance Quarterly", 
XXXVII, 1984, pp. 555-584. 
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maar een voortdurend proces van door elkaar heenvloeiende in- en uitstroom, dat als het ware 
de goddelijk hartenklop, de goddelijk in- en uitademing vormt en zo het hele universum 
bezielt of beter gezegd “be-zijnt” (vanuit zijn absolute Zijn schenkt God dit Zijn aan al het 
Zijnde), vorm en hervormt. 

 

1.4 Drie fasen van het scheppingsproces 
Creatio, formatio, reformatio 

De drievoudigheid die we aan de lichtmetafoor hebben onderscheiden (lichtbron, 
lichtstraal en driedimensionale uitbreiding), en die door Ficino is geassocieerd met de 
Triniteit, vinden we ook terug in de drie-ledigheid van het scheppingsproces: namelijk de 
creatio, de formatio en de reformatio (Gr. ekchusis, epistrophê, ekstasis). In de creatio gaat 
het om het eerste moment van het scheppingsproces, de schepping vanuit het niets, waarin 
God zijn absolute Zijn naar buiten toe uitbreidt en daarmee het universum buiten hem tot 
stand brengt. Uit de eenheid is een tweeheid ontstaan, namelijk de scheiding tussen God en 
universum. Dit universum echter is nog steeds een vorm van duisternis, een chaos, een 
onvolmaakt, dat wil zeggen ongevormd Zijn en kent daarom geen enkele werking. In de 
tweede fase van de formatio keert deze chaos zich om en richt zijn blik opnieuw tot God om 
door hem opnieuw verlicht te worden. Met deze tweede verlichting wordt de chaos gevormd 
en wordt daarmee tot kosmos (“dat was schoon geordend is”). Niet alleen is het universum nu 
gevormd tot kosmos, maar ook bezit het nu, door middel van de vormen, het vermogen zelf 
een werking uit te oefenen. Echter, nog steeds is deze kosmos onvolmaakt, omdat hij slechts 
een afstraling is van het perfecte absolute Zijn van God. 

In de derde fase van de re-formatio keert de Kosmos zich opnieuw tot God om door hem 
nogmaals verlicht en geperfectioneerd te worden. Met het ontvangen van het goddelijk licht 
wordt het geschapen universum herenigd met de goddelijk bron en hervindt de eenheid en 
volmaaktheid. De beweging van het scheppingsproces komt tot rust en stilstand in het 
goddelijk Zijn. 

We zien dus een voortdurend beweging van afstralen en reflectie, uitstromen en 
terugstromen, afwenden en terug wenden. En dit op alle niveaus, dus niet alleen het eerste 
niveau en God, maar ook tussen de verschillende niveaus onderling. De creatiestroom gaat 
echter vanuit het middelpunt (God) helemaal tot de uiterste periferie van het universum 
(prima materia), terwijl de formatie en de reformatie in gelaagdheden plaatsvinden en dus een 
indirecte relatie hebben tot God. Zo is het hele scheppingsproces te beschouwen als een eb- 
en vloedbeweging tussen God en schepping. Het getij keert als de schepping haar gezicht 
wendt tot God of juist van hem uitgezonden wordt. Deze progressieve uitvloeiende en 
regressieve terugvloeiende beweging, vinden niet na elkaar plaats, maar tegelijktijdig, dat wil 
zeggen alterneren op ieder moment van de grote scheppingsdynamiek. De terugkeer vindt niet 
alleen plaats op het moment dat de schepping al voltooid is, dus je zou kunnen zeggen aan de 
uiteinden van de scheppende actieradia, maar op ieder moment van het scheppingsproces zelf. 
Zo gauw de schepping begint, is er al een terugwending van het eerst geschapene en zo lopen 
de eb- en vloedbeweging door elkaar heen op ieder niveau van de scheppingsdynamiek.  
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“Dit is waarom de hele massa van het universum tegelijkertijd op ieder moment in zijn geheel 
overgaat van het niet-zijnde naar het zijnde, ophoudt te bestaan en weer geboren wordt, op de 
zelfde wijze als in de beweging en de tijd, waar zij volledig van afhangt, alle momenten en 
ieder moment afzonderlijk tegelijkertijd uitstromen en terugvloeien."42 

                                                        
42 "Quapropter mundi moles momentis singulis tota simul ex non esse incipit esse atque desinit iterumque renascitur; 
quemadmodum in motu et tempore, quibus omnino subiecta est, momenta profluunt tota singulatim simul et refluunt." (TP, deel 
2,  p. 139). 
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2. Het samenspel tussen Contemplatie en creatie in de 
macrokosmische scheppingsdynamiek 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe contemplatie en creatie zich als twee stromingen 
door het hele universum bewegen. Aanvankelijk nog versmolten in de goddelijk kiem, 
ontvouwen zij zich als twee elkaar spiegelende en beantwoordende processen die het 
universum in gang houden. Beide bewegen zich binnen een spanningsveld dat zich uitstrekt 
tussen God aan de ene pool en de ongevormde materie aan de andere extremiteit van het 
universum. Het is de liefde die de beweging op spanning houdt, bezielt en richting geeft. 
Totdat deze ten einde komt op het punt van aanvang. Ik zal de verschillende fasen van deze 
dynamiek bespreken  en laten zien hoe deze de hele schepping doortrekt.  Tot slot zal ik een 
overzicht geven van de verschillende eigenschappen van contemplatie en creatie, en de 
vormen van liefde die ermee gepaard gaan. Hierin zal duidelijk worden hoe beide processen 
en beide vormen van liefde elkaar spiegelen en complementeren.43  

 

2.2 God en de Creatio: contemplatie en creatie zijn één 

Het is in het allereerste scheppingsmoment, de creatio ex nihilo, waar we de allereerste 
kiem van de spiegeling tussen contemplatie en creatie kunnen waarnemen. In het absolute 
Eén-Zijn van God, vormt deze spiegeling tussen contemplatie en creatie de voorwaarde voor 
de schepping ofwel de kiem, van waaruit de tweeheid God-Universum ontstaat. Voor zover 
de spiegeling in God plaats vindt zijn creatie en contemplatie feitelijk nog één en hetzelfde, 
als twee zijdes van de dezelfde medaille, namelijk de medaille van het pure, ongedeelde en 
absolute Zijn. Deze twee aspecten worden begrijpelijk als we bedenken dat aan dit absolute 
Zijn van God, behalve het Ene, ook de transcendentalia van het absolute Goede, Ware en 
Schone worden toegeschreven.44 “De eenheid, waarheid en  goedheid zijn één en hetzelfde en 
er is niets daarboven.”45 God als principe, oorsprong en schepper van het zijnde, wordt vooral 
in verband gebracht met het Ene, zijn innerlijke perfectie met het Goede, zijn uiterlijke 
perfectie met het Schone46 en zijn Intelligentie met het Ware. Deze hoogste Intelligentie is 

                                                        
43 A.O. Lovejoy, The Great Chain of Being, (Cambridge, Mass. 1936), pp. 61-66. 

2 In zijn Theologia Platonica noemt Ficino meestal alleen het Ene, het Ware en het Goede. In zijn De Amore echter laat hij het 
ene en het goede samenvallen, en spreekt dan over het Ene/Goede, het Ware en het Schone. 

45 TP, deel 1, p.8: “Eenheid, waarheid en goedheid zijn hetzelfde en boven hen is er niets”. (“Unitas, veritas, bonitas idem sunt, 
et super ea nihil est”). 
46 “Welnu, er is een innerlijke en een uiterlijke perfectie. De innerlijke perfectie noemen we goedheid, de uiterlijke perfectie 
schoonheid”. ( “Et autem perfectio interior quedam est et exterior. Interiorem bonitatem, exteriorem pulchritudinem dicimus” 
(DA, p. 178). 
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dus geen eerste afstraling van het absolute transcendente Ene, zoals bij Plotinus, maar valt 
samen met het Ene47 en is behalve subject (intelligentie die schouwt) ook object (alles wat 
door de Intelligentie wordt geschouwd): het bevat in één vorm alle vormen.48 God is zowel 
het pure Zijn en de pure Intelligentie, als het eerste Zijnde en de eerste Vorm, waarin alle 
zijnden en vormen van het universum participeren. De relatie van God tot zichzelf is te 
beschrijven vanuit deze verschillende aspecten van zijn goddelijk Zijn: God schouwt zijn 
eigen waarheid, wil zijn eigen Goedheid en bemint zijn eigen Schoonheid.  

Het contemplatieve aspect van het goddelijk Zijn bevindt zich in de goddelijk Intelligentie 
die zichzelf als het Ware aanschouwt als in één vorm, waarin zich tevens alle vormen en de 
orde van het universum bevinden. Het creatieve aspect komt tot uiting in de goddelijk wil, die 
wordt gedefinieerd als de “neiging van de geest tot het goede”49. Terwijl het begrip en de 
aanschouwing van zijn eigen Vorm(en) een interne act is, brengt de wil door middel van de 
scheppingsdaad deze Vorm(en) naar buiten, waarmee hij tevens alle zijnden van het 
universum genereert. 

“iedere geest schept eigenlijk  vooral door te willen meer dan door te schouwen. Schouwend 
sluit de geest de vormen in zich, willend echter ontvouwt de geest de vormen echter naar 
buiten; schouwend ziet de geest het ware dat gekarakteriseerd wordt door puurheid, willend 
bereikt de geest het goede, dat gekarakteriseerd wordt door uitbreiding”.50 

Hoewel God niets anders kan willen dan het goede in hemzelf en er dus sprake is van een 
soort van innerlijke noodzakelijkheid, is God desondanks volkomen vrij, omdat zijn 
scheppingssact noch door een uiterlijke noodzaak noch door een innerlijke behoefte of gebrek 
wordt afgedwongen. God is eigenlijk zo zichzelf en zo volmaakt goed dat hij niet anders kan 
zijn of niet anders kan handelen, en zodoende “noodzakelijkerwijs vrijwillig en vrij is, en 
vrijwillig noodzakelijk”51. In de De Amore wordt dit willen van zichzelf in absolute vrijheid 
en spontaneïteit “liefde” genoemd. Het is vanuit de contemplatie van zijn eigen Schoonheid 
(uiterlijke aspect van perfectie en vorm), dat de spontane beweging en het spontante 
verlangen ontstaat deze schoonheid te uiten. De lichtbron wordt geassocieerd met 
contemplatie voor zover God zijn eigen schoonheid innerlijk aanschouwt, terwijl de 
lichtuitstraling geassocieerd wordt met creatie aangezien deze schoonheid naar buiten toe 
uitstroomt en zodoende “als vanzelf” het universum voortbrengt. Gods contemplatie en Gods 
creatie, zijn één en dezelfde act: geen doe-act, maar een Zijns-act die bewogen wordt door één 
en dezelfde liefde; een liefde die de goddelijk schoonheid in liefde schouwend, deze in liefde 
naar buiten toe uitstraalt.  

                                                        
47 Ficino neemt echter niet overal een even duidelijke positie in en neigt hij er af ten toe toch toe het Ene of het Goede boven het 
zijnde te plaatsen. (zie PMF, p. 30; pp. 155-158.) Deze ongerijmdheid is wellicht historisch te verklaren: voor de scheiding van 
het Ene en het zijnde beroept hij zich op Parmenides, Plato, Proclus en Plotinus, terwijl hij de identificatie van het Ene en het 
Zijnde baseert op de ontologie van de “peripatetici”, d.w.z. de middeleewse scholastici. 

48 TP, deel  1, pp. 100-101; deel 3, p. 109. 

49  “Inclinatio mentis ad bonum” (TP, deel 1, p. 110) 

50 "Mens autem  quaelibet volendo facit opera potius quam videndo. Videndo enim replicat formas intus, volendo eas explicat 
extra; videndo respicit verum, cui propria puritas est, volendo attingit bonum, cui propria est diffuso" (TP, deel 1, p. 111-112). 
51 “Usque adeo ut necessario liber voluntariusque Deus sit, et voluntarie necessarius”. (TP, deel 1, p. 114). 
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"Het verlangen om de eigen perfectie te verspreiden is een vorm van liefde. Deze absolute 
perfectie bevindt zich in de almacht van God. Vanuit de contemplatie van zijn perfectie 
verlangt de Goddelijk wil ernaar deze naar buiten toe uit te breiden en uit deze liefde, die 
zichzelf wil verbreiden, komen alle schepsels voort. Dit heeft onze Dionysius ertoe gebracht te 
zeggen: “de Goddelijk liefde staat het de koning van het universum niet toe in zichzelf te 
blijven zonder vruchten af te werpen.”52 

 

2.3 Formatio: scheiding tussen contemplatie en creatie 

Na het scheppingsmoment is uit de eenheid van Zijn een tweeheid ontstaan: God en zijn 
schepping, het eerste Zijnde en de afgeleide zijnden, het ongeschapen Zijn van God en het 
geschapen Zijn van het universum, lux en lumen, oorzaak en gevolg, vader en kind. Het is 
met dit allereerste ontstaan van de tweeheid, dat ook de eerste scheiding optreedt tussen 
contemplatie en creatie. Ditmaal niet als twee zijdes van dezelfde goddelijk medaille, maar als 
een samenspel tussen God en het allereerste geschapen zijnde, namelijk de nog ongevormde 
duistere chaos van de Engelintelligentie. Contemplatie en creatie bevinden zich niet meer zij 
aan zij in de goddelijk eenheid, maar worden in verschillende zijnden gesitueerd. De 
contemplatie is nu een act van de Intelligentie die zich tot God bekeert om in hem de 
schoonheid en de vormen te aanschouwen die zij zelf (nog) niet bezit. De creatie is nog steeds 
voorbehouden aan God die deze schoonheid en vormen vervolgens schenkt, laat uitstromen 
aan de Intelligentie. Daarmee is niet alleen de eenheid contemplatie-creatie gescheiden, maar 
heeft ook de liefde, een dubbel aspect gekregen of kan er zelfs gesproken worden van twee 
vormen van liefde: een liefde die ik creatief zou willen noemen, en een liefde die ik 
contemplatief zou willen noemen. Waar de liefde in God volledig op zichzelf geconcentreerd 
was (God verlangt zijn eigen perfectie), worden subject en object van het verlangen nu uit 
elkaar getrokken: God is en blijft het object van verlangen als zijnde pure perfectie; maar het 
subject is nu buiten God komen te liggen als zijnde imperfectie. Dit imperfecte subject 
verlangt terug naar de oorspronkelijke eenheid en hereniging met de volmaakte goddelijk 
oorsprong, met het object. Wat bij God één liefde was, één volmaakt Zijn, één essentie,  is nu 
een dia-loog en spiegeling geworden tussen God en universum, tussen een “schenkende 
liefde” en een “ontvangende liefde”. 

Zoals het bij de creatio om de schepping en de uitbreiding van het Zijn ging, zo gaat het in 
dit eerste stadium van scheppingsproces dat zich afspeelt tussen God en universum, om de 
formatie van het Zijn. Bij deze formatie gaat het om de bepaling, de specificatie en de 
ordening van het Zijn, waardoor de zijnden hun dit- of dat-zijn ontvangen. Behalve het 
innerlijke aspect van de vorm dat de specifieke eigen natuur, de identiteit en de essentie van 
de zijnden bepaalt, kent de vorm ook een uiterlijk aspect, waaronder schoonheid, ordening en 
harmonie wordt verstaan. Zowel in het woord forma als in het woord species, zijn de 
verschillende betekenissen van  bepaling, ordening, (voor)beeld, zichtbare verschijning en 
                                                        
52 "Cupiditas perfectionis proprie propagande amor quidam est. Absoluta perfectio, in summa est dei potentia. Eam divina 
intelligentia contemplatur. Atque inde voluntas eamdem cupit extra se propagare. Ex quo propagandi amore creata ab eo sunt 
omnia. Iccirco Dionysius noster: "divinus", inquit, "amor non permisit regem omnium sine germine in se ipso manere" (DA, p. 
161).  Ficino verwijst hier naar Pseudo-Dionysius,  De divinis nominis, IV, 15, 713 A.B,; IV, 10, 708 B). Zie ook TP, deel 1, p. 
112. 
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schoonheid terug te vinden.53 Vanuit de waarneming gezien (contemplatie) heeft de vorm, als 
de innerlijke bepaling, dus enerzijds een epistemologisch karakter (door de vorm kennen we 
het wezen der dingen) en als de uiterlijke verschijning, anderzijds, een esthetisch karakter 
(door de vorm zijn de dingen geordend, waardoor ze als mooi verschijnen). Zowel het kennen 
van het wezen als het waarnemen van de uiterlijke schoonheid zijn een vorm van 
onderscheiden, zien, waarnemen, contempleren en staan als zodanig in relatie met het licht. 

Maar ook het creatieve aspect van de vorm in de zin van het proces van formatie of 
informatie – inbrengen van de vorm– wordt van oudsher geassocieerd met het beeld van 
“verlichting” van de duistere chaos.54 Pas door de vorm wordt het zijnde “iets”, wordt het 
zichtbaar, wordt het zijnde doorlicht en lichtgevend, en krijgt de duistere ongevormde chaos 
haar uiteindelijke herkenbare gedaante van kosmos. “Om het geheel van al deze vormen en 
ideeën te benoemen, gebruiken we in het latijn het woord mundus  en in het Grieks het woord 
kosmos, dat “wat mooi geordend is” betekent.”55 Het is namelijke de innerlijke bepaling van 
de zijnden die tevens de ordening tussen de zijnden onderling bepaalt en zo de harmonie van 
het geheel teweegbrengt. De beeldende beschrijvingen van de lichtmetafysica, verklaren dus 
niet alleen de creatio maar eveneens en bovenal de formatio: de gradaties van licht reflecteren 
de hiërarchie in het universum. en daarmee de uiterlijke ordening van de vormen. Ficino laat 
beide processen aanvangen in dezelfde goddelijk bron, die zoals gezegd de absolute 
Intelligentie, het eerste Zijnde en de eerste vorm omvat. Zodoende laat hij creatio en formatio 
feitelijk samenvallen. De creatie is bij Ficino een intentioneel proces dat niet alleen 
voortvloeit uit de wil, maar ook uit de intelligentie van God. God creëert het zijnde niet 
alleen, hij creëert het ook volgens een bepaald plan en een bepaalde orde. Hij schept niet 
alleen puur Zijn, maar gevormd, gespecificeerd Zijn dat tot uiting komt in de schoonheid van 
de kosmos. 

Toch onderscheidt Ficino, met name in zijn De Amore, dit verlichtings- of formatieproces, 
van de creatio ex nihilo.  In navolging van Plato en met name Plotinus laat Ficino de 
verlichting plaatsvinden in een liefdesdialoog tussen God, als het pure Licht dat alle vormen 
bevat in één enkele vorm, en het geschapene dat in eerste instantie nog ongevormd is en 
duister, d.w.z. nog chaos is. Iedere zijnslaag manifesteert zich aanvankelijk als chaos: de 
chaos van de intelligentie, de chaos van de (wereld)ziel en de chaos van de materie. Het zijn 
oersubstanties die nog niet door God doorlicht en daarmee nog niet door hem gevormd zijn. 
Daarmee komt tweeheid God-universum vlak na de creatio ex nihilo tot uitdrukking in de 
tweeheid tussen vorm en chaos, volmaaktheid en onvolmaaktheid, licht en duisternis, 
schoonheid en lelijkheid, volheid en gebrek. Er is niet alleen een tweeheid opgetreden, maar 
eveneens een ongelijkheid of een ongelijkwaardigheid. Waar God “heel” is, is de schepping 
slechts “ten dele” volmaakt.  

Deze discrepantie die de schepping enerzijds laat deelhebben aan het goddelijk Zijn en 
haar anderzijds daarvan verwijdert, afhoudt en in gebreke laat, vormt de voedingsbodem van 

                                                        
53 De afgeleide woorden “formosa” en “speciosa” hebben dan ook beide de betekenis van “schoonheid”. 

54 DA, p. 146; Plato, Republic, VI, 507 d-e, 508 a-c; Pseuso Denys, De divinis nominis,  IV, 693 B, 697 BC. 
55 “Formarum omnium idearumque complexionem, mundum latine, grece kosmos, id est, ornamentum vocamus” (DA,  p. 140). 
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een diep verlangen terug te keren naar de heelheid van de bron. Het aandeel in het goddelijk 
Zijn dat zich in ieder geschapen Zijnde bevindt als een gebrek, is de kiem van waaruit het 
verlangen opbloeit door God verlicht te worden, door hem “geheeld te worden”. Dit 
verlangen is dus met de schepping door God ingeplant in de geschapen zijnden en zorgt 
ervoor deze zich na de verwijdering van God terug wenden naar God, vanuit het gemis en het 
verlangen naar heelheid. Het is dit bekeringsmoment dat door Ficino “de geboorte van de 
liefde” wordt genoemd. Niet de vrije liefde die schept uit volkomenheid van Zijn, zoals bij 
God, maar de noodzakelijke liefde als een verlangen naar die volkomenheid vanuit gebrek. 
God’s antwoord op deze bekering is dat hij de chaos van de intelligentie doorstraalt met zijn 
licht vanuit zijn goddelijk liefde, die overstroomt uit overvloed. Door deze verlichting wordt 
het verlangen van de intelligentie nog meer aangewakkerd. De opvlamming van het verlangen 
leidt ertoe dat de intelligentie zich helemaal met God verenigt, waarop zij van God haar 
vormen ontvangt. “Verder willen we zeggen dat deze essentie waaraan nog alle vormen 
ontbreken, de chaos is, en de eerste bekering hiervan tot God, de geboorte van de liefde. De 
doordringing van de goddelijk straling, is de voeding van de liefde, de ontvlamming die 
daarop volgt, haar toename. De toenadering tot God is de hartstocht van de liefde. De 
formatie is de perfectie van de liefde.”56 

In deze ”erotische” wisselwerking tussen God en geschapen Intelligentie is waar te nemen 
hoe God schoonheid schenkt en de Intelligentie schoonheid verlangt en vervolgens ontvangt. 
Echter, deze “rolverdeling” tussen God en universum blijft niet zo bestaan. Het is de formatie 
die er namelijk voor zorgt dat het verlichte universum zelf werkzaam wordt, zelf begint te 
stromen. stralen en autonoom gaat bewegen. Met de formatie van de Intelligentie is de 
Intelligentie niet alleen tot kosmos geworden, ze is in zekere zin ook meer goddelijk 
geworden, dat wil zeggen dat ze via de ontvangen vormen, nu ook zelf het creatieve 
vermogen van God deelachtig is. Deze vormen zijn namelijk geen statische, passieve 
concepten, maar net als bij Plotinus, een soort energieën die een werking hebben of teweeg 
brengen, zoals ook het licht een bron van energie is. Ze zijn actief en in staat tot regeren en 
regenereren. Vanuit die staat van door God verlicht, gevormd en volmaakt zijn, kan de 
intelligentie nu haar eigen licht verbreiden, dat wil zeggen haar functie vervullen, creëren in 
de zin van “in-formeren” wat nog ongevormd is, namelijk de chaos van de wereldziel.  Deze 
richt zich vanuit haar gebrek vol verlangen naar de intelligentie. De wereldziel contempleert 
vanuit verlangen (liefde) de vorm-ideeën in de intelligentie. Deze contemplatieve liefde 
vanuit eigen armoede en duisternis wordt beantwoordt door de reeds verlichte intelligentie, 
die nu de wereldziel verlicht en haar die ideeën doorstraalt in de vorm van rationes. Nu is ook 
de wereldziel in staat werkzaam te zijn en op haar beurt de chaos van het wereldlichaam te 
verlichten.  

Dezelfde dynamiek herhaalt zich tussen de wereldziel en de chaos van het wereldlichaam, 
dat zodoende haar vormen weer van de wereldziel ontvangt. Iedere keer wordt een volgende, 
verder van de goddelijk lichtbron verwijderde, chaos verlicht door de zijnslaag erboven, die 

                                                        
56 “Porro essentiam istam nondum formatam chaos esse volumus. Primam ipsius in deum conversionem, amoris ortum. Radii 
infusionem, amoris pabulum. Incendium sequens, amoris dicimus incrementum. Appropinquationem, amoris impetum. 
Formationem, amoris perfectionem” (DA,  p. 140). 
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inmiddels van chaos tot wereld is geworden. “Er zijn dus drie werelden en drie chaossen. In 
alle drie vergezelt de liefde de chaos, gaat vooraf aan de wereld, wekt op wat slaapt, verlicht 
wat duister is, wekt tot leven wat gestorven is, vormt wat vormeloos is en vervolmaakt wat 
onvolmaakt is.”57 Ficino lijkt dus te spreken over één liefde die enerzijds als een actief 
verbindende factor wordt voorgesteld die “opwekt, verlicht, vormt en vervolmaakt en naar de 
schoonheid voert” en anderzijds een ontvankelijk aspect kent dat zich bekeert vanuit 
verlangen om zelf opgewekt, gevormd, vervolmaakt en tot schoonheid gebracht te worden58. 
Deze beide vormen van liefde wisselen elkaar af in een contemplatieve en creatieve daad en 
leiden er zo toe dat de verschillende vormen van chaos geordend en gevormd worden, en zo 
hun schoonheid verkrijgen. “Want”, zegt Ficino, “het is nu eenmaal eigen aan de liefde om tot 
de schoonheid te voeren, en het lelijke met het schone te verenigen.”59 

De uiteindelijke manifestatie van dit beweeglijke, stralende en stromende formatieproces, 
is de schoonheid van het universum waarin God zich volledig ontplooit; een uitkristallisatie 
van zowel de afzonderlijke zijnden als het geheel van zijnden. De schoonheid is dus het meest 
veruiterlijkte aspect van de schepping en van de vorm, ook al is deze schoonheid gebaseerd 
op en komt zij voort uit het meest verinnerlijkte: niet alleen God als oerbron van alle Zijn, 
maar ook het goddelijk middelpunt in alle zijnden. Ficino beschrijft deze schoonheid dan ook 
als een bloem, die is ontloken en gegroeid vanuit het zaad, d.w.z. de goddelijk Goedheid of 
het Ene. God openbaart zijn innerlijke perfectie, d.w.z. zijn goedheid, door zijn uiterlijke 
perfectie, d.w.z. zijn schoonheid60, die zijn innerlijke goedheid uitstraalt en reflecteert. Je zou 
kunnen zeggen dat God door de schoonheid pas werkelijk tot “verschijning” komt in de 
wereld “de schoonheid is het stralen van de goddelijk Goedheid”61. Door het aanzien van de 
wereld toont het absolute Zijn van God zijn “aan-Zijn”. Pas dan kan men spreken van het 
universum als een beeld van God. Niet vanuit zijn wil of vanuit zijn intelligentie, maar vanuit 
de contemplatie van en de liefde voor zijn eigen schoonheid, straalt God deze uit in de 
wereld, als een afstraling van zichzelf.62  

Dit beeld van de bloem impliceert niet alleen de betekenis van openbloeien en verschijnen, 
maar ook de betekenis van volheid. In termen van de lichtmetafysica van Ficino, wordt  deze 
goddelijk schoonheid dan ook niet zozeer geassocieerd met de lichtbron of de lichtstraal, 
maar meer met haar schittering, haar glans en haar warmte. Het gaat hier niet zozeer om de 
geconcentreerde eenheid, noch het tweedimensionale, stromende karakter van het licht, als 
een ordenende reeks van oorzaak en gevolg, maar om het driedimensionale, sferische: dat wat 

                                                        
57 “Tres igitur mundi, tria et chaos. In omnibus denique amor chaos comitatur, precedit mundum, torpentia suscitat, obscura 
illuminat, vivificat mortua, format informia, perficit imperfecta” (DA, p. 141). 

58 Zie citaat 45. 
59  “Ideo amoris conditio est, ut ad pulchritudinem rapiat ac deformem formoso coniugat” (DA, p. 140). 

60 DA, p. 178. 
61  ’Pulchritudo est splendor divine bonitatis’’ (DA, p. 184). 

62  Beierwaltes, Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus, “Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften”, Philosophisch-historische Klasse, (Heidelberg,1980), no. 11., p. 32f. 
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wij verstaan onder de uitstraling en verlichting van het zich vanuit het middelpunt 
verbreidende licht.63  

Het is de goddelijk gratie, die zowel op de actieve goddelijk gift duidt die in liefde 
geschonken wordt, als het door het universum verlangde en in overgave ontvangen geschenk. 
Gratie staat dus niet voor de uiterlijke, platte schoonheid, maar de schoonheid die zich vanuit 
het wezen ontvouwt en door de vorm heen schijnt, het geschapene van daaruit bezielt, 
“beweegt” en “perfectioneert”. Het is een “levende” en leven-schenkende schoonheid, die 
ontstaan is uit de contemplatieve en creatieve liefde van God en inspireert tot de 
contemplatieve en creatieve liefde van het universum. Het is namelijk de schoonheid die de 
geschapen zijnden uitnodigt tot contemplatie en zodoende de liefde, het verlangen wekt, naar 
die bron van schoonheid terug te keren, naar het hart van de bloem, om van daaruit zich te 
laven aan de nectar van de goddelijk perfectie. De schoonheid vormt zodoende de katalysator 
van de belangrijkste drijfveer van het universum, namelijk de liefde: de liefde die 
terugverlangt naar de bron om vandaaruit vervolmaakt te worden. “Wij noemen de 
schoonheid de gratie van dit goddelijk gezicht. […] Of de gratie van dit gezicht nu in de 
engel, in de ziel of in de materie van de wereld is, wij moeten hem universele schoonheid 
noemen en het streven ernaar moeten we liefde noemen.”64 

2.4 Re-formatio: Contemplatie en Creatie herleid tot eenheid 

De ontplooiing van het universum betekent echter nog steeds niet zijn uiteindelijke 
voltooiing. Hoewel God de wereld heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, moet dit 
volgens Ficino niet verstaan worden als een reproductie, maar als een afstraling of 
afschaduwing (lumen of umbra) van zijn pure licht. De maximale ontvouwing en 
verzelfstandiging van het universum, veroorzaakt een maximale verwijdering en dus spanning 
tussen God en universum. Deze is voor te stellen als een “suspense” in de relatie, die echter in 
haar maximale spanning verlangt naar ontspanning. Het is op dit grensvlak van uiterste 
verwerkelijking dat God en de schepping elkaar vanuit het verlangen naar hereniging, 
opnieuw zoeken, ontmoeten en spiegelen. Alles wat bij God “binnen” was (het zaad), 
namelijk zijn goedheid  is nu “buiten” (de bloem), namelijk schoonheid van de wereld 
geworden, terwijl, anderzijds, God zich in het binnenste van de schepping en van ieder 
afzonderlijk schepsel bevindt. In dit binnenste ligt het verlangen naar heelheid, vereniging 
met het “totaal goddelijk” besloten. De geschapen zijnden kunnen dan ook niet anders dan 
zich ‘bekeren’ en terugverlangen naar hun oorsprong. In termen van de lichtmetafysica vindt 
wederom een spiegelings- of reflectiegebeuren plaats: het licht dat zijn uiterste ontplooiing 
heeft bereikt, kaatst terug naar God.65 De schepping, als passief “beeld” van God, keert zich, 
op het moment van uiterste verwerkelijking om, wendt actief het gezicht tot God en spiegelt 
zich aan hem als aan haar lichtende “voor-beeld”.  

                                                        
63 Zie hoofdstuk 1, par. 1.3. 

64 “Vultus illius divini gratiam pulchritudinem dicimus. [...] Vultus huius, ut idem sepius repetam, nitor et gratia sive in angelo, 
sive in animo, sive in mundi materia pulchritudo universalis appellanda. Impetusque ad illam universalis dicendus amor” (DA, p. 
185). 
65 TP, deel 3, p. 117.  
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De creatieve daad van God vindt zodoende een omkering in de contemplatieve daad van 
het universum: door de contemplatie van de geschapen, relatieve, schoonheid, die een 
afspiegeling is van de pure goddelijk schoonheid, ontstaat er een besef en ervaring van de 
eigen onvolmaaktheid; een ervaring van afgeraakt te zijn van de eigen oorsprong. Deze 
spiegeling aan de oorsprong wekt de liefde (eros) op die gedefinieerd wordt als het verlangen 
naar die absolute goddelijk schoonheid; het verlangen er nogmaals door “verlicht”, “gere-
formeerd” en vervolmaakt te worden. Gods liefdevolle antwoord op dit gebaar van bekering 
is - wederom- zijn “gratie” die het geschapen zijnde re-formeert en als het ware “heelt”. Het 
gaat hier niet om een andere gratie, net zo min als het gaat om een ander licht. Zoals reeds 
eerder gezegd kan men de verschillende aspecten van de lichtmetafoor niet straffeloos uit 
elkaar trekken. Het is één beeld waarin een metafysische werkelijkheid wordt 
gesymboliseerd. Net zoals creatie en formatie daarin feitelijk samenvallen, zo zijn ook 
formatie en perfectie onderscheidingen van één en hetzelfde goddelijk scheppingsgebeuren. 
Het goddelijk licht straalt eeuwig en ononderbroken. De goddelijk gratie idem dito.  

Misschien is dit onderscheid het beste voor te stellen in het verschil in de blikrichting van 
de schepping. Zolang de schepping passief geschapen wordt en haar gezicht van God heeft 
afgewend is zij nog onvolmaakt, onwetend, afgedwaald, hoewel zij toch een consequentie is 
van het goddelijk licht. Pas als de schepping zich bekeert en haar gezicht tot God wendt kan 
zij, door ditzelfde goddelijk licht, direct verlicht worden en zodoende de goddelijk gratie 
ontvangen die het in liefde met de goddelijk oorsprong verenigt. Op dat moment vallen 
eenheid en veelheid, punt en cirkel, momentum en eeuwigheid samen. Het strevende, naar 
schoonheid verlangende universum komt tot rust en het scheppingswerk van God wordt 
“afgerond” en tot perfectie gebracht. Tot dan moment echt blijft de spanning die door creatio 
is ontstaan en de dynamiek die met de formatie in gang is gezet, voortduren. De concentrische 
sferen van het universum zullen blijven bewegen rondom het goddelijk onveranderlijke en 
eeuwige middelpunt en het universum zal blijven streven de spanning en ongelijkheid op te 
lossen in een hereniging met de absolute perfectie van God. De dialoog tussen liefde en 
schoonheid, tussen God en universum en tussen contemplatie en creatie zet zich dus voort na 
de formatie. Zo lang er sprake is van een tweeheid is deze dialoog verbindend werkzaam en 
vormt als zodanig de “veer” die het universum terugtrekt of -voert naar de voleinding in haar 
oorsprong. 

In de Theologia Platonica, dat hoewel overwegend neoplatoons, ook een zekere mate van 
invloed heeft ondergaan van het Aristotelisme van Thomas van Aquino, is het concept van de 
liefde zo goed als verdwenen en vervangen door de theorie van de appetitus naturalis. Waar 
Aristoteles in zijn De coelo aan de natuurlijke elementen ingeboren een neiging - appetitus 
naturalis – toeschrijft, om terug te keren naar oorsprong, daar schrijft Ficino deze appetitus 
naturalis toe aan alle zijnden in het universum. Zodra een zijnde is verwijderd van zijn 
oorzaak, ontstaat er een verlangen ernaar terug te keren als naar zijn bestemming. Deze 
oorsprong kan de natuurlijke plaats zijn waar zij vandaan komen, zoals de sferen waar de 
elementen hun oorsprong vinden. Het kan ook de natuurlijke, d.w.z. de oorspronkelijke en 
meest eigen, toestand (habitus) betekenen. Zo is dus oorzaak van een zijnde gelijk aan zijn 
doel, en zijn zowel principe als object van het verlangen eigen aan de natuur van het 
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betreffende specifieke zijnde. Voortkomend uit de oorzaak vindt hij zijn bestaan; terugkerend 
naar diezelfde oorzaak vindt hij zijn perfectie, omdat in die oorzaak de kwaliteiten van zijn 
specifieke natuur absoluut en volmaakt zijn.  

De beweging van de appetitus naturalis wordt dus niet veroorzaakt door een prikkel of 
impuls van buitenaf, maar komt voort uit een innerlijk drijfveer, die gegeven of aangeboren is 
met de inherente kwaliteiten van de eigen soort. Dit is de reden waarom deze natuurlijke 
neiging onafhankelijk is van de uiterlijke omstandigheden en dus ook nooit verloren kan gaan 
zolang een bepaalde soort bestaat. Omdat ieder specifieke zijnde verlangt naar het behoud en 
de perfectie van zijn eigen specifieke essentie (dat wil zeggen van de soort, en niet van het 
individu), is er geen sprake van een regressie die via een keten van oorzaak en gevolg, dat wil 
zeggen via de hiërarchie van de vormen, terugkeert naar God, maar een regressie die 
terugvoert naar de dichtstbijzijnde en meest eigen oorzaak die verantwoordelijk is voor het 
bewaren en vervolmaken van de eigen soort. De appetitus naturalis van de geschapen zijnden 
bestaat namelijk niet in een verlangen om kwaliteiten te verkrijgen die vreemd en extrinsiek 
zijn aan het eigen zijn, maar juist om de eigen potentiele kwaliteiten die inherent zijn aan de 
eigen natuur volledig te ontplooien en realiseren. Het gaat niet om een “anders”, “meer” of 
“beter” worden, maar om een “zichzelf” worden, door de volledige verwerkelijking van het 
eigen wezen. Voor deze zelfrealisatie moet het nog onvolmaakte zijnde zich paradoxaler 
wijze wenden tot een superieure natuur buiten zichzelf, die deze kwaliteiten niet potentieel, 
maar actueel bezit. Dit superieure zijnde waarin de kwaliteiten van die specifieke natuur 
absoluut en volmaakt zijn, is gelegen in zijn oorzaak, de oorsprong van zijn eigen wezen. En 
“omdat het wezen het meest perfect is in de eigen oorsprong”66, neigt ieder zijnde ertoe terug 
te keren naar de eigen oorzaak, die hem voortgebracht heeft en die hem het behoud en de 
perfectie van zijn eigen soort kan verschaffen. 

Behalve de appetitus naturalis en de terugkeer naar de eerste oorzaak, wordt in de 
Theologia Platonica ook gesproken over de wil tot het goede. Binnen deze context is het niet 
de liefde van God die het universum laat uitstromen en weer naar zich toetrekt, maar de 
absolute goddelijk wil die alle acties in het wereldgebeuren bepaalt. Daarmee is ook de 
directe tegenspeler van de liefde, namelijk de schoonheid, van het toneel verdwenen en wordt 
alleen nog gesproken over het goede als object van verlangen en als doel van het streven. 
Hoewel de zijnden geen goedheid bezitten als pure en absolute kwaliteit, bezitten ze wel een 
zekere graad van goedheid die overeenkomt met hun positie binnen de hiërarchie van de 
geschapen zijnden. Voor zover zij een gebrek aan goedheid hebben, verlangen zij naar de 
opheffing van dit gebrek door te streven naar de (meer) volmaakte goedheid. Goedheid en 
doel zijn identiek, zegt Ficino67 en dus richten de zijnden in het universum hun wil op het 
goede en keren zodoende terug naar hun eigen oorzaak, die tevens hun uiteindelijke 
bestemming vormt. Deze centrale gedachte in de filosofie van Ficino wordt uitgedrukt in het 

                                                        
66 "Et cum essentia in fonte suo perfectissima sit" (TP, deel 1, p. 94). 
67 "Bonum ac finem idem omnino esse” (OO, p. 1209). 
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devies dat hij liet aanbrengen op de muren van zijn academie in Careggi: “Alle dingen 
bewegen zich van het goede naar het goede” 68. 

Hoewel minder poëtisch en dramatisch “uitgebeeld” dan in zijn De Amore, en daarentegen 
meer functioneel-technisch en beredenerend beschreven, blijft het dus nog steeds om 
hetzelfde verlangen gaan, dat de dynamiek van de terugkeer van het universum naar de 
goddelijk oorsprong in gang zet en stuwt. Het schone en het goede zijn immers twee aspecten 
van hetzelfde goddelijk Zijn; evenals de wil en de liefde twee aspecten zijn van dezelfde 
beweging  vanuit en terug naar het Ene. God is niet alleen principe van het universum, maar 
ook haar uiteindelijke bestemming of doel. Hij schept als oorzaak, hetgeen een emanatie 
betekent uit het eerste principe; Hij vervolmaakt als doel, hetgeen een terugkeer betekent naar 
dit eerste principe. Deze terugkeer naar het goddelijk is geen eeuwige beweging, maar een 
streven dat een bepaalde weg aflegt om uiteindelijk haar bestemming te bereiken; een 
bestemming die volgens Ficino dus wel degelijk haalbaar is en door hem wordt voorgesteld 
als een toestand waarin het gehele universum tot rust komt. Deze opvatting is enerzijds 
gebaseerd op de teleologie van Aristoteles, waarin alle zijnden streven naar hun natuurlijke 
bestemming. Anderzijds rechtvaardigt Ficino het idee van de bereikbaarheid van het doel 
vanuit de stelling dat God nooit “zomaar” iets doet: aangezien God de beweging van de 
zijnden teweeg heeft gebracht, zullen deze niet tevergeefs naar hun perfectie streven, maar 
zullen ze hun doel, dat wil zeggen de hereniging met God, op een gegeven moment bereiken. 

 Zo kan de beweging van het streven (eros) gezien worden als de verbinding, bemiddeling 
en de weg tussen twee stabiele toestanden: die van de oorspronkelijke rust en de uiteindelijke 
rust, tussen het verlangende universum en de begeerde God. In de beweging, zowel de 
uitvloeiende en de terugvloeiende beweging van het universum, vinden we bij Ficino de 
emanatieleer van Plotinus terug. Maar dan niet, zoals eerder gezegd, als een eeuwigdurend 
proces, maar als een stroom die zijn aanvang vindt in God en zijn eindpunt vindt in God69. 
God komt via deze grote circulaire beweging van het universum weer tot zichzelf: "een en 
dezelfde cirkel van God naar de wereld en van de wereld naar God, wordt met drie namen 
genoemd."70 

God is niet alleen begin en eindpunt, hij is ook het middel, aangezien hij zelf de 
aantrekking teweegbrengt die het universum weer tot hem terugvoert. Ficino zegt daarom dat 
God drie functies heeft: creatie, als zijnde principe; aantrekking, als zijnde middel en perfectie 
als zijnde doel.  Het is de aantrekking die de bekering (conversio) teweeg brengt, die het 
universum terug laat stromen en uiteindelijk de hereniging met God mogelijk maakt. Op deze 
wijze speelt de hele dynamiek, inclusief alle neigingen, verlangens en activiteiten van alle 
schepselen, zich af binnen het bereik van de oneindige wil van God.  God schept door zijn 
eigen Zijn buiten zichzelf te ontvouwen in het universum, dat de goddelijk waarheid, 
goedheid en schoonheid niet alleen uitstraalt en reflecteert, maar ook aspireert. Hij is als het 
ware de ex-piratie en in-spiratie van Zijn; hij ademt het universum met de schepping als het 

                                                        
68 "A bono in bonum omnia diriguntur" (OO, p. 609). 

69 TP, deel 3, p. 222 
70 "Circulus itaque unus et idem a deo in mundum, a mundo in deum, tribus nominibus nuncupatur" (DA, p. 146). 
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ware uit, maar ademt het vervolgens ook weer in. Toch mag het bestemmen van de wil van de 
zijnden door God niet worden begrepen als een meedogenloze determinatie of als een 
natuurlijke noodzakelijkheid zoals het concept van de emanatie impliceert. Net zo min als 
men bij God kan spreken van dwang of determinatie, maar eerder van liefdevolle aansporing 
en uitnodiging, zo kan men van geschapen zijnden niet zeggen dat zij onvrij zijn. Ze zijn 
goddelijk schepselen, waardoor ze bijna “noodzakelijkerwijs” een neiging in zich dragen “uit 
eigen beweging” te verlangen naar hun eigen oorsprong. Het concept van de liefde als 
verlangen (eros) in combinatie met het idee van de “natuurlijke oorsprong”, vindt zijn 
expressie in de relatie tussen de vader en het kind. Evenzo kan de plaats van oorsprong 
worden aangeduid als het “vaderland” waardoor het verlangen uitgelegd kan worden als een 
“heimwee”. Het gaat om een “natuurlijke liefde”: een liefde die zowel vrije liefde is en 
zoverre als zij voortkomt uit de eigen natuur, als ook een noodzakelijkheid in zich draagt als 
gevolg van haar natuurlijke afkomst en afhankelijkheid. 

Op deze wijze komt het grootse tableau van de Ficiniaanse schepping tot voltooiing. Een 
schepping die niet tot stand komt door een eenakter van God, maar zich ontvouwt in een 
dynamisch samenspel van contemplatie en creatie tussen God en het universum; een 
samenspel dat letterlijk bewogen wordt door de liefde. Het vangt aan op het allereerste 
scheppingsmoment en zet zich voort gedurende alle daaropvolgende processen van 
preservatie, formatie en perfectie. Binnen deze grote erotische scheppingsdynamiek vallen 
twee bewegingen te onderscheiden: enerzijds de uitstromende en uitstralende  beweging van 
het universum vanuit God als bron, en anderzijds de terugvloeiende reflecterende beweging 
van het universum terug naar diezelfde bron. De eerste beweging van God wordt gekenmerkt 
een contemplatieve act die zich vervolgens naar buiten keert als een creatieve act; het 
antwoord daarop van het universum wordt opnieuw gekenmerkt door een contemplatieve act 
die zich vervolgens eveneens uitdrukt in een creatieve beweging en zo de goddelijk schepping 
als het ware voortzet. Zo is het hele scheppingsproces te beschouwen als een eb- en 
vloedbeweging van contemplatie en creatie, waarbij het getij keert wanneer de schepping haar 
gezicht wendt tot God of juist van hem uitgezonden wordt. 

 

2.5 Dubbele liefde in de macrokosmische scheppingsdynamiek 

Komen we nu tot een overzicht dan zien we binnen de scheppingsdynamiek een creatieve 
en een contemplatieve stroom tussen God en de geschapen zijnden. Deze dubbele stroom 
wordt bewogen door de liefde. In zijn De Amore gebruikt hij het woord amor, dat de vertaling 
is van het platoonse eros-begrip. In zijn Theologia Platonica gebruikt hij vooral het begrip 
appetitus naturalis71 dat eveneens de betekenis heeft van streven naar de oorsprong. Beide 
termen refereren vooral naar de motivatie of ‘drive’ van de contemplatieve stroom. Wanneer 
we de scheppingsdynamiek echter nader beschouwen vanuit het perspectief van deze dubbele 
stroom, dan zien we dat er eigenlijk sprake is van twee vormen van liefde: een vorm van 

                                                        
71 Soms gebruikt hij in de Theologia Platonica ook nog het begrip affectio, dat eveneens staat voor verlangen, aangedaan zijn en 
streven. 



34 

 

liefde die de contemplatieve stroom motiveert en een liefde die aanzet tot de creatieve stroom. 
In het hiernavolgende zal ik deze twee vormen van liefde achtereenvolgens bespreken. 

De eerste vorm van liefde die de contemplatieve beweging motiveert, wordt in  zijn De 
Amore gedefinieerd als een “verlangen naar schoonheid” oftewel het verlangen van alle 
geschapen zijnden naar de absolute, spirituele schoonheid van het Ene, dat wil zeggen van 
God. “En als wij spreken van Liefde, moeten wij daaronder verstaan het verlangen naar 
schoonheid. Dit is namelijk voor alle filosofen de definitie van de liefde.”72 Met schoonheid 
wordt de schoonheid bedoeld oftewel het absolute schone, dat wil zeggen het prototype van 
het schone, dat inherent is aan het absolute goddelijk zijn. Alle andere schoonheid is slechts 
een afgeleide daarvan. Deze liefde voor schoonheid brengt een beweging tot stand van 
periferie naar het absolute centrum van al het geschapene; een beweging naar de meest 
absolute en intieme eigenheid in de kern van al het geschapene, namelijk het absolute 
goddelijk Zijn.  Het is het verlangen dat op alle niveaus van de kosmos verlangt de tweeheid 
tot eenheid in de goddelijk bron te herleiden. Deze liefde (eros) ontstaat direct na de chaos, 
gaat vooraf aan de wereld en wordt daarom, in navolging van Plato, Orpheus, Hermes 
Trismegistus, Hesiodus en Parmenides, de oudste van alle Goden genoemd 73 . Het 
geboortemoment van eros valt dus samen met de allereerste bekering van de ongevormde 
Intelligentie naar God ofwel de eerste, zich naar “boven” richtende contemplatieve of 
reflexieve act van het geschapen universum.  

Je zou ook kunnen zeggen dat het de allereerste manifestatie is van een “relatie” tussen 
schepping en God, uitgaande van de schepping. Het is de terug wendende beweging naar de 
hogere oorzaak om door deze vervolmaakt, verlicht en gevormd te worden. Het is de 
onweerstaanbare drijfveer waarmee God zijn schepping weer naar zich toetrekt; de beweging 
die ontstaat in het spanningsveld van tweeheid naar eenheid. Dit verlangen komt enerzijds 
voort uit een gebrek, namelijk het gemis aan licht, ordening en perfectie dat ernaar hunkert dit 
tekort te stillen en te helen. Anderzijds komt het voort uit een goddelijk vonk die het door 
God ingeplant heeft gekregen, waardoor er toch een notie bestaat van het goddelijk licht en de 
goddelijk schoonheid in ieder geschapen zijnde74. Het is vanuit die goddelijk vonk dat het 
verlangen opwelt, zich naar God wendt, waardoor de vonk tot vlam wordt, de vlam tot vuur 
totdat uiteindelijk de vereniging met het goddelijk licht leidt tot volledige verlichting, 
formatie en perfectie. 

Deze niet aflatende beweging die streeft naar een toestand van volledige rust, heelheid, 
voldoening en gelukzaligheid, schept een zekere afhankelijkheid van en overgave aan het 
object van het verlangen – de absolute schoonheid en perfectie van God - dat immers als 
enige in staat is het verlangen te vervullen en de onvolmaaktheid te helen.  In die zin is de 
eros niet vrij, maar overgeleverd aan een object en een spanningsveld waaraan hij haar 

                                                        
29 “Cum amorem dicimus, pulchritudinis desiderium intelligite. Hec eni apud omnes philosophos amoris definito est” (DA, p. 
142). 

73 De Goden zijn namelijk, volgens Ficino, vorm-ideeën in de intelligentie die de prototypes vormen van de verschillende delen 
van de wereld. Zo zijn bijvoorbeeld Saturnus en Jupiter de vorm-ideeën van deze respectievelijke planeten, Vulcanus de vorm-
idee van vuur en Neptunus van de zee. 

74  Dit hangt samen met de platoonse opvatting dat het alleen mogelijk is om iets te leren kennen, wanneer het al in zeker mate 
eigen is. 
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bestaan te danken heeft. Het verlangen stelt zich ontvankelijk op en richt haar ogen op naar 
dit ideaalbeeld dat haar  kan verlichten. Schoonheid wordt dus vooral verbonden met het 
gezichtsvermogen en liefde met het schouwen, om zodoende in die contemplatieve overgave 
het licht en de absolute schoonheid te kunnen ontvangen. Dit schouwen vindt per definitie 
plaats in een tweeheid, omdat er altijd sprake is van een afstand tussen subject en object; 
tussen de schouwer en het geschouwde. Totdat op deze contemplatieve weg, deze twee steeds 
dichter tot elkaar komen en ze uiteindelijk versmelten in de ultieme schouwensact. Dan komt 
de beweging tot rust, wordt het oog zelf licht, en het naar schoonheid verlangende wezen, zelf 
schoon en goddelijk.  

Behalve de liefde als verlangen, die voor het eerst waarneembaar is bij de ongevormde 
intelligentie in haar terugwending naar God, voorafgaand aan haar formatie, beschrijft Ficino 
nog een andere liefde. Als hij spreekt over de goddelijk liefde die het universum schept, dan 
heeft hij het niet over een verlangen perfectie te ontvangen, maar over een verlangen perfectie 
te verbreiden. In deze goddelijk liefde gaat het dus niet om een verlangen dat voortkomt uit 
gebrek en onvolmaaktheid, maar juist om een liefde die voortkomt uit volmaaktheid, almacht 
en absolute vrijheid. De liefde die eerder als verlangen werd gedefinieerd en wiens geboorte 
gesitueerd werd na de chaos en voorafgaand aan de eerste formatie, is dus secundair aan deze 
primordiale scheppende liefde. “Het is God, de vader van alle dingen, die, vanuit liefde 

[primaire goddelijk, scheppende, vrije liefde] zijn zaad wil verbreiden en vanuit de goedheid 
van zijn voorzienigheid de intelligenties heeft voortgebracht, die zijn dienaren zijn en die 
Saturnus, Jupiter en de andere planeten bewegen. Zodra zij geboren zijn, herkennen deze 
intelligenties hun vader en hebben hem lief [secundaire, contemplatieve liefde].”75 

Liefde wordt hier dus niet gedefinieerd in termen van contemplatie, maar van creatie, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vrije en spontane creatie die de term “liefde” 
verdient en noodzakelijke creatie, die kortweg met “noodzaak” wordt aangeduid. Deze 
creatieve of schenkende liefde is niet afhankelijk van iets hogers, maar is vanuit zijn eigen 
volmaaktheid (absoluta perfectio) aan niets onderworpen en dus vrij en spontaan: een vrije 
scheppende liefde die voorafgaat aan de noodzakelijkheid die op haar beurt ontstaat met de 
onvolmaaktheid van het geschapene. De term ‘liefde’ (in de betekenis van vrije scheppende 
liefde) wordt dus door Ficino, net als de term “creatio” alleen voorbehouden aan God en aan 
het eerste moment van de emanerende, creatieve stroom. Bij de Intelligentie en alle lagere 
zijnden is volgens Ficino geen sprake meer van die absolute perfectie en overvloed en bestaat 
er bovendien al een zekere afhankelijkheid en dus onvrijheid tegenover het hogere. De naam 
‘liefde’ is daarom vervangen door ‘noodzaak’: geen scheppen vanuit absolute vrijheid en 
spontaneïteit, maar een ‘vormen’ of ‘teweegbrengen’ (effectio). Vanuit de noodzakelijke 
wetmatigheid binnen de geschapen hiërarchische orde en dynamiek. De liefde van God de 
schepper zelf is dus nog ouder dan de oudste God binnen het geschapen universum die 
geboren wordt na de schepping van de eerste chaos, namelijk die van de Intelligentie. “Men 
zegt dat de liefde regeert vóór de noodzakelijkheid, omdat de Goddelijk liefde waarbinnen het 
geweld van de noodzakelijkheid geen plaats heeft, het leven heeft geschonken aan alles wat 
                                                        
75 “Pater omnium deus mentes illas sui ministras, que Saturnum Iovem ceterosque planetas movent, amore quodam sui seminis 
propagandi et benignitate providentie genuit. Mentes iterum e vestigio nate parentem suum recognitum diligunt” ( DA, p. 195). 
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uit hem geboren is. Aangezien God niets boven hem heeft, wordt hij niet gedwongen en 
realiseert hij spontaan wat hem bevalt. De intelligentie die na hem komt daarentegen, 
verbreidt zich, wanneer zij zaait, uit noodzaak. De eerste (God) creëert vanuit liefde; de 
laatste (de Intelligentie)” gaat te werk vanuit noodzaak. In het eerste geval begint het domein 
van de liefde; in het tweede geval dat van de noodzaak.”76 

Ook is de goddelijk liefde niet passief overgeleverd aan een bepaald spanningsveld en 
object, maar creëert daarentegen vanuit ontspanning, rust en één-zijn zelf het duale 
spanningsveld en de “tegenspeler” die met hem verbonden is. Het is de liefde die niet 
voortkomt uit de tweeheid vanuit verlangen naar eenheid, maar de liefde die voortkomt uit 
eenheid en vandaar spontaan en als vanzelf een tweeheid creëert. Het is de liefde die niet 
zozeer gerelateerd is aan een schouwen waarin schouwer en het geschouwde tegenover elkaar 
staan, maar aan een scheppen dat voortkomt uit een samenvallen van subject en object; een 
eenzijn met het geschouwde en daar zo vol van zijn, dat het naar buiten toe overstroomt.  Het 
is een liefde die schenkt, in plaats van ontvangt, die actief en autonoom is, in plaats van 
passief en ontvankelijk. Een liefde die het eigen gebrekkige zijn niet probeert te verrijken en 
te helen, maar daarentegen uitgaat van de eigen heelheid, volmaaktheid en gelukzaligheid, 
deze vanuit overvloed naar buiten laat stromen en offert, zonder daardoor zelf minder te 
worden of aan heelheid in te boeten. Het is een liefde die een beweging tot stand brengt van 
rust naar beweging, van binnen naar buiten, van centrum naar periferie, van “zelf” naar de 
“ander”. 

 
Beide vormen van liefde hebben, zoals hierboven beschreven, hun eigen, duidelijk van 

elkaar te onderscheiden karakteristieken en zijn dus eigenlijk niet onder één noemer te 
vangen, zoals Ficino wel doet met de term amor. Behalve het feit dat Ficino slechts één term 
gebruikt die de verschillen tussen beide vormen van liefde verhult, worden de verschillen 
tussen beide vormen van liefde op geen enkele andere wijze door Ficino onderscheiden, 
geëxpliciteerd of geproblematiseerd, terwijl naar mijn idee deze beide vormen van liefde als 
complementair tegenover elkaar staan, evenals de contemplatieve en creatieve stroom, 
waartoe zij aanzetten. Later zullen we ingaan op de vraag wat aan deze beide vormen van 
liefde ten grondslag kan hebben gelegen, en uit welke filosofische of religieuze context zij 
ontleend zijn.  

Bij gebrek aan een onderscheiding en een terminologie die aan Ficino te ontlenen is, zal ik 
in het vervolg spreken van een schenkende liefde en een verlangende liefde. De eerste 
associeer ik met de scheppende God, die vanuit overvloed zichzelf wegschenkt en zijn eigen 
volmaaktheid naar buiten toe verbreidt aan datgene wat aan hem inferieur is, dat wil zeggen 
gebrekkig is. De tweede liefde, oorspronkelijk geassocieerd met de nog ongevormde 
geschapen Intelligentie wordt later verbonden met alle geschapen zijnden, en streeft ernaar de 
eigen onvolmaaktheid  te helen aan de heelheid van het goddelijk Zijn. Enerzijds dus de liefde 
die zijn eigen volmaakte schoonheid uitstraalt door te scheppen en anderzijds een liefde die 
                                                        
76 […] hic ante Necessitatem ideo regnare dicendus  quoniam divinus amor omnibus ex se natis dedit originem, in quo nulla 
necessitatis violentia ponitur. Nam cum nihil supra se habeat, non coaktus est sed sponte quodlibet operatur. Mens autem que 
illum sequitur, serente illo, necessario pullulat. Ille igitur amore producit, hec necessitate procedit. Ibi amores, hic necessitatis 
incipit, dominatio.” DA, p. 195. 
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verlangt  om door deze schoonheid in een schouwensact verlicht te worden en zodoende zelf 
geregenereerd, gevormd en vervolmaakt te worden. Liefde in de eerste betekenis is gericht op 
en heeft als object spirituele absolute schoonheid, waarbij gezocht wordt deze schoonheid te 
schouwen als een ideaal. Bij de liefde in de tweede betekenis is deze absolute schoonheid niet 
zozeer gelegen in object als wel in het subject dat vanuit de overvloed aan eigen schoonheid, 
deze wil schenken en scheppen: schoonheid als realisatie. Wel moeten we hierbij de 
kanttekening maken dat voor Ficino in lijn van de platoonse filosofie, deze “ideale” wereld 
“werkelijker” is dan de geschapen “realiteit” 77. Zetten we de karakteristieken van de 
contemplatieve en de creatieve stromen, met de twee vormen van liefde op een rij, dan komen 
we tot het volgende schematische overzicht. 

                                                        
77 Het begrip realiteit is in die zin dus tegengesteld aan wat men er tegenwoordig onder verstaat. 
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Contemplatie 

Regressie terug naar de oorsprong 
Re-ligio (herverbinding met God) 
Van buiten naar binnen 
Van beneden naar boven 
Van inferieur naar superieur 
Van lichamelijk naar spiritueel 
Van tijdelijk naar eeuwig 
Van beweging naar rust 
Van veelheid naar eenheid 
Van het specifieke naar het universele 
Van existentie naar essentie 
Excarnatie 
Terugtrekking 
Ontvangen: gratia 
Passiviteit 
Nederigheid tegenover het hogere 
Afhankelijkheid 
Imitatie van het superieure 
Eenwording 
Inspiratie 
Spirituele ideeën 
Overgave aan het hogere 

 

Verlangende liefde 

Spirituele schoonheid bevindt zich  
buiten als extern object 
Schoonheid wordt gecontempleerd 
van laag naar hoog 
Subject is onbelangrijk,  
object is belangrijk 
Perfectie van het object 
Streven naar volmaakte schoonheid 
Voorwaardelijke liefde 
Afhankelijke liefde 
Passief (beweging opgewekt door object) 
Ontvankelijk 
Dynamiek vanuit onvolmaaktheid 
en tekort 

Creatie 

Progressie vanuit de oorsprong 
Creatio 
Van binnen naar buiten 
Van boven naar beneden 
Van superieur naar inferieur 
Van spiritueel naar lichamelijk 
Van eeuwig naaar tijdelijk 
Van rust naar beweging 
Van eenheid naar veelheid 
Van het universele naar specifieke 
Van essentie naar existentie 
Incarnatie 
Interventie 
Schenken: offer 
Activiteit 
Dominantie ten opzichte van het lagere 
Autonomie 
Perfectie van het inferieure 
Differentiatie 
Realisatie 
Lichamelijke vormen 
Gave aan het lagere 

 

Schenkende liefde 

Spirituele schoonheid bevindt zich 
binnen het subject 
Schoonheid wordt gecreëerd van hoog 
naar laag 
Subject is belangrijk,  
object is onbelangrijk 
Perfectie van het subject 
Geven van volmaakte schoonheid 
Onvoorwaardelijke liefde 
Vrije, spontane, autonome liefde 
Actief (beweging is autonoom) 
Schenkend 
Dynamiek vanuit volmaaktheid  en 
overvloed 
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3. Menselijke ziel in het hart 

 

3.1 Inleiding 

Midden in het hart van de macrokosmos, zoals beschreven in het eerste hoofdstuk, plaatst 
Ficino de menselijke ziel. Deze centrale positionering van de menselijke ziel is tevens het 
meest centrale uitgangs- en aandachtspunt in zijn gehele filosofie. Je zou dus kunnen zeggen 
dat hij de ziel niet alleen in het hart plaatst van het universum, maar ook in het hart van zijn 
eigen oeuvre. Deze middenstelling van de ziel de focus die daardoor op de mens op de mens 
wordt gericht, is te beschouwen als het meest vernieuwende en spectaculaire aspect van 
Ficino’s filosofie, waardoor de menselijke waardigheid wordt bekrachtigd. Bij Plato en 
Plotinus nam de mens een nederige positie in ten opzichte van het goddelijk  en de enige 
wijze om zich een goddelijk status te verwerven, was zich te verheffen tot het goddelijk. Bij 
Ficino is de menselijke ziel al vanaf haar schepping goddelijk, en krijgt met haar geschapen 
zijn een centrale en goddelijk positie toebedeeld in het midden van het universum  

Bovendien ziet zij, als een microkosmos binnen de macrokosmos alle aspecten en 
hiërarchieën van het Zijn in zichzelf gespiegeld en heeft via al die lagen in zichzelf toegang 
tot alle domeinen van het Zijn. Deze vensters geven niet alleen een uitzicht naar en inzicht in 
de verschillende hiërarchieën, maar bovendien kan via deze vensters van de ziel, de 
contemplatieve en creatieve stroom, zoals beschreven in het eerste hoofdstuk, zowel worden 
ontvangen als doorgegeven tot in alle regionen van het geschapen universum. Ficino kent de 
ziel daarmee niet alleen een cruciale positie toe binnen het universum, maar schenkt haar ook 
een sleutelfunctie binnen de goddelijk scheppingsdynamiek: het is aan de ziel, en in het 
bijzonder aan de menselijke ziel om de verschillende domeinen van het universum met elkaar 
te verbinden en om het goddelijk licht tot in de laatste lichamelijke regionen van het Zijn te 
laten doorstromen vandaar weer te reflecteren naar de hogere spirituele regionen. Vanuit haar 
ontvankelijke sleutelpositie en actieve sleutelfunctie staat de menselijke ziel (of meer in het 
algemeen de rationele ziel) dus in het hart van de macrokosmische contemplatieve en 
creatieve stroom, zoals beschreven in het eerste hoofdstuk: enerzijds de creatieve, 
genererende en in-formerende stroom die uitstroomt vanuit God naar de lagere zijnsorden en 
anderzijds de contemplatieve reflectie vanuit het lagere naar het hogere als een terugvloeiende 
stroom naar God. 

In dit hoofdstuk zal ik eerst beschrijven hoe Ficino de ziel in het midden plaatst van het 
hiërarchisch universum als een microkosmos binnen de macrokosmos. Vervolgens zal ik 
beschrijven hoe Ficino de werking van de ziel - met name van de ratio -  beschrijft in de 
dynamiek van de contemplatieve en creatieve stroom. In parallel met het vorige hoofdstuk, 
zal  ik de dubbele liefde van de ziel beschrijven binnen de microkosmische dynamiek van 
contemplatie en creatie. Tot slot zal ik een eigen samenvattend en afsluitend beeld schetsen 
van contemplatie en creatie in de macro- en microkosmos op basis van de tot nu toe 
behandelde ontologie van Ficino. Uit dit beeld zou je logischerwijs bepaalde conclusies 
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kunnen trekken ten aanzien van contemplatie en creatie in het menselijk leven. Deze 
evenwichtige en symmetrische samenhang tussen contemplatie en creatie, zal ik vervolgens in 
hoofdstuk 4 verifiëren door verschillende thema’s met betrekking tot dit thema te analyseren. 

 

3.2 De ziel als het ontologische en dynamische midden van het universum  

Het uitgangspunt voor de middenpositie van de ziel in het universum is de platoonse 
polariteit tussen hoog en laag (buiten en binnen): tussen de intelligibele wereld van de 
eeuwige ideeën en de zintuiglijk waarneembare wereld van de tijdelijke en lichamelijke 
zijnden. Deze werelden zijn ieder voor zich niet in staat zich met de ander te verbinden. Om 
die kloof tussen eeuwigheid en tijd, tussen geest en lichaam te dichten, moet er volgens Ficino 
een derde zijnslaag bestaan, die het hogere en het lagere met elkaar verbindt. Een wereld die 
deelheeft aan en daardoor in contact staat met beide dimensies. Zo wordt de ziel als het 
bemiddelende midden gelokaliseerd tussen de Engelintelligentie aan de ene kant, en het 
Wereldlichaam aan de andere kant. "De ziel is de middelste graad van de dingen: ze verbindt  
de hogere zowel als de lagere dingen in een geheel omdat ze zelf ook opstijgt naar de hogere 
dingen en afdaalt naar de lagere dingen."78 

Ook al is de invulling van de hiërarchische indeling in de verschillende werken van Ficino 
niet overal dezelfde, toch vinden we overal een driedelige ordening van het universum, en wel 
met het expliciete doel een centrale plaats toe te kennen aan de ziel. Deze driedeling komt in 
de ontologie van Ficino in de meeste gevallen tot uiting in vijf zijnsniveaus in het universum. 
Wat betreft de eerste drie niveaus volgt Ficino de eerste drie hypostasen van Plotinus, 
namelijk het Ene, de Nous (Intelligentie)  en de Ziel, hoewel er wel enkele verschillen bestaan 
in hoe Ficino en Plotinus invulling geven aan deze hypostasen79. Wat betreft de laagste twee 
zijnssferen is er een verschil waarneembaar tussen de De Amore en de Theologia Platonica. 
In de De Amore blijft Ficino nog heel dicht bij Plotinus door aan het Ene, de Intelligentie en 
de Ziel, de niveaus van de natuur en de onbezielde fysieke wereld toe te voegen. Deze waren 
bij Plotinus al aanwezig als een soort quasi-niveaus binnen de ziel, maar bezaten echter geen 
autonome zijnsrealiteit en werden daarom in plaats van hypostasen, beschouwd als 
“schaduwen” van de ziel80. Ficino daarentegen maakt er onafhankelijke zijnsniveaus van die 
gelegen zijn onder de ziel. Hierdoor ontstaat in de De Amore een hiërarchische indeling van 
het universum, die enerzijds erg lijkt op en ontleend is aan die van Plotinus, maar er 
anderzijds fundamenteel van verschilt. Het belangrijkste en meest vernieuwende is dat Ficino 
de ziel niet beschouwt als de laagste hypostase, maar als centrum van het universum, wat 
betekent dat er zich ook zijnsniveaus onder de ziel  moeten bevinden. Ficino kent daarmee 
niet alleen zijn toe aan de spirituele, maar ook aan de materiële zijnden.  

In de eerste boeken van de Theologia Platonica worden eveneens vijf categorieën van Zijn 
in  het universum beschreven: God, de Engel, de Ziel, de Kwaliteit en het Lichaam. De 
                                                        
78 "Anima est medius rerum gradus atque omnes gradus tam superiores quam inferiores connectit in unum, dum ipsa et ad 
superos ascendit et descendit ad inferos" (TP, deel 1, p. 137). 

79 Zie hoofdst. 1, voetnoot 5. 
80 DA, p. 150-151. 
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identificatie van de Intelligentie met de Engel vindt zijn oorsprong in de middeleeuwse 
traditie81. De Natuur wordt weer teruggeplaatst binnen de ziel of beschouwd als afschaduwing 
van de ziel, waardoor haar zwakke status als onafhankelijke zijnssfeer wordt opgeheven. In 
plaats daarvan schuift Ficino een nieuwe zijnssfeer naar voren, namelijk die van de 
Kwaliteit.82 De symmetrische tweedeling van het universum tussen het spirituele en het 
lichamelijke is door deze nieuwe indeling meer uitgebalanceerd, waardoor de centrale plaats 
van de ziel binnen het universum en de zijnsstatus van de materie wordt versterkt.83 In het 
derde boek van de Theologia Platonica, waarin deze de indeling van het universum in vijf 
zijnssferen wordt samengevat, spreekt Ficino dit expliciete streven uit naar het toekennen van 
een middenpositie aan de ziel: “[...] laten we, om uiteindelijk te bereiken wat we willen, nog 
één maal alle Zijnden in vijf lagen samenvatten, terwijl we God en de Engelintelligentie op de 
top van de natuur plaatsen, het lichaam en de kwaliteit helemaal onderaan. De ziel noemen we 
met recht, in navolging van Plato, de derde essentie of de intermediaire essentie, omdat ze, in 
alle opzichten intermediair is en altijd de derde. Als je afdaalt vanaf God dan vind je haar als 
je op de derde trap aankomt. Zo vind je haar ook op de derde trap, als je vanaf het lichaam 
opstijgt”.84  

Als Ficino spreekt over de ziel als het midden van het universum, dan bedoelt hij daarmee 
de rationele ziel, dat wil zeggen de ziel die begiftigd is met de rede, het vermogen dat door 
Ficino als het meest  centraal en specifiek eigen aan de ziel wordt beschouwd. De zielen die 
alleen uit een mens bestaan (engelen) of uit een idolum (dieren), missen dat deel van de ziel 
dat het meest zielseigen is en zijn daarom volgens Ficino niet als echte zielen te beschouwen. 
“Want de intelligentie is niet in eigenlijke zin inherent aan de ziel, maar wordt meer bezeten 
door de superieure engelintelligenties. Het idolum van de ziel, d.w.z. het vermogen dat het 
lichaam leidt, is geen functie van de pure ziel, maar van de ziel die reeds neigt naar het 
lichaam. Maar tussen deze twee is de rede geplaatst, het eigen en eigenlijke vermogen van de 
echte zielen.”85 Het is dus de bewegende ratio die het eigenlijke midden vormt tussen 
Engelintelligentie en de kwaliteit, tussen de engelen en de dieren.86 Zo wordt de ziel, net als 
het universum, enerzijds gekenmerkt door tweeheid in zoverre zij een polaire structuur en 

                                                        
81 TP p. 65; PMF, p. 88. 
82 In de Theologia Platonica maakt de natuur deel uit van het idolum van de ziel, als een schaduw van de ziel. Het lichaam 
wordt in twee zijnslagen verdeeld: die van de kwaliteit en die van het lichaam.  Deze twee niveaus die zijn gebaseerd op 
Aristoteles’ onderscheid tussen de accidenten kwantiteit en kwaliteit. Lichaam karakteriseert zich slechts door kwantiteit , dat wil 
zeggen door de uitgestrektheid in drie dimensies en dus door deelbaarheid. Het lichaam is passief, omdat het zich niet uit zichzelf 
kan bewegen. Als materie, dat wil zeggen kwantiteit, bezit zij geen enkele kwaliteit. Het is pas dankzij het niveau van de 
kwaliteit dat lichamen hun kwaliteit verkrijgen. De kwaliteit is een soort van actieve vorm die bijvoorbeeld ook een bepaalde 
beweging kan impliceren, zoals bijvoorbeeld warmte. De kwaliteit is als zodanig immaterieel, maar omdat ze niet als zodanig op 
zichzelf kan bestaan is zij noodzakelijkerwijs met het lichaam verbonden en wordt als zodanig zelf beschouwd als materieel en is 
dus net als materie zelf deelbaar en vergankelijk. Kwaliteit bezit geen vormen van zichzelf, maar ontvangt deze van de ziel, die 
deze in zich bevat als eeuwige en ongedeelde concepten. 

83 Ficino is echter niet overal consistent en verwijst op verschillende plaatsen opnieuw naar de hypostasen van Plotinus. Zie 
PMF, pp. 88-90. 
84 TP, p. 137. Zie PMF, p. 384. 

85 "Mens enim animae inest non quantum anima proprie est, sed quantum angelica et a supernis mentibus occupata. Idolum 
quoque illud animae, id est rectrix potentia corporis, non est animae purae officium, sed animae iam vergentis ad corpus.  Verum 
ratio interponitur, vis quaedam verarum propria animarum" (TP, deel 2, p. 210). 
86 TP, deel 1, p. 137. 
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natuur heeft, en anderzijds door een drieheid, aangezien er een autonoom midden is dat deze 
twee polen met elkaar verbindt. 

Te midden van de rationele zielen neemt de menselijke ziel een unieke plaats in, omdat zij 
van alle rationele zielen het diepst tot het lichamelijke niveau is afgedaald. Zij is verbonden 
met een lichaam dat zowel bestaat uit de vier elementen als uit een etherlichaam. Anderzijds 
blijft zij in directe verbinding staan met de engelintelligenties en God. In de rangorde van 
geestelijke wezens als engelen, kosmische zielen (zielen van de hemellichamen) en 
menselijke zielen, bevindt de menselijke ziel zich dus op de laagste plaats. "Het is de 
goddelijk voorzienigheid die de menselijke ziel op een zodanige graad binnen het universum 
heeft geplaatst dat zij onmiddellijk op de intellecten volgt en direct voorafgaat aan de 
lichamen."87 De ziel is dus te beschouwen als het ultieme grensvlak tussen geest en materie: 
enerzijds is zij van alle zielen het diepst ingedaald in de materie, en anderzijds kan zij door 
haar directe relatie met God tot in de hoogste regionen van de geest opstijgen. Het is deze 
middenpositie die de ziel een dubbel uitzicht verschaft: een uitzicht op het spirituele en het 
eeuwige en een uitzicht op het tijdelijke en lichamelijke, welke twee blikrichtingen van de 
ziel door Ficino worden vergeleken met het dubbele gezicht van Janus. 

Als microkosmos binnen de macrokosmos zien we de hiërarchische drieheid en de polaire 
structuur van het universum weerspiegeld in de driedeling van de ziel in de vorm van de 
mens, de ratio en het idolum. De mens  of intelligentie  (vertaling van het Griekse nous) komt 
overeen en staat in verbinding met de Engelintelligentie in de macrokosmos. Het is het 
vermogen van het stabiele, zekere en onmiddellijke schouwen van alle vormideeën. Dit 
schouwen is niet eeuwig en continu, zoals bij de Engelintelligentie, maar momentaan, omdat 
het wordt onderbroken door andere activiteiten van de ziel. Aan het hoofd of in het centrum 
van de mens (caput mentis) bevindt zich de unitas, die de éénwording met God mogelijk 
maakt in de ultieme schouwensact88. Het idolum brengt de verbinding tot stand met de 
lichamelijke wereld. Het is verantwoordelijk voor de bezieling van het lichaam, dat wil 
zeggen de functies die zorgen voor het leven en het behoud van het levende lichaam89, zoals 
voeding, groei en voortplanting (potentia nutriotionis, augmenti, generationis). De andere 
vermogens van het idolum  staan in dienst van de zintuiglijke kennis90. Anders dan de vitale 
functie die als het ware de oevers van de ziel te buiten treedt om werkzaam te kunnen zijn in 
het lichaam, blijft de werking van de zintuiglijke waarneming, verbeelding en fantasie 
besloten in de binnenwereld van de ziel.91 Tussen de mens en het idolum bevindt zich de 

                                                        
87 "Ceterum per divinam providentiam in eo gradu locata est hominis anima, ut sicut succedit proxime mentibus, ita proxime 
terrena praecedat corpora" (OO, p. 371). 

88 TP deel 1, p. 168; deel 2, p. 113, 165 en 231. 
89 TP deel 3, p. 120; TP, deel 2, p. 207. 

90 Op  één plaats in de De Amore wordt deze empirische kennis op basis van zintuigelijke waarneming tot een apart zijnsniveau 
gemaakt: de zgn. opinio.  Zodoende omvat de ziel dus alleen de puur cognitieve vermogens van de mens en de ratio. (De Amore, 
VII, 13, p. 257.) In tegenstelling tot de ratio, die de zintuigelijke indrukken ordent volgens de wetten van de logica, bestaat de 
opinio nog uit een ongeordende hoop indrukken. Behalve dit ene hoofdstuk in de De Amore, wordt de opinio binnen de ziel 
geplaatst. (DA, p. 258, p. 257) 
91 Hoewel de zintuigen natuurlijk in relatie staan met de “buitenwereld”, heeft Ficino een andere waarnemingstheorie dan de 
hedendaagse: volgens Ficino worden de indrukken en beelden in de ziel niet in letterlijke zin van buitenaf ontvangen, maar zijn 
zij al aanwezig in de ziel en worden door middel van de zintuigelijke waarneming gewekt en geactiveerd. 
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ratio, die net als de ziel in de macrokosmos, mens en idolum met elkaar verbindt. Zij vormt 
het vrije en beweeglijke midden dat de ideeën van de mens, via het denken, verbindt met het 
zintuigelijke en andersom. Dit “bewegen” is de belangrijkste intrinsieke eigenschap van de 
ratio en daarmee van de ziel in het algemeen. De ziel bezit beweging en leven “per se”, dat 
wil zeggen dat de ziel het eerste zijnde binnen de hiërarchie van het universum is, dat zich uit 
zichzelf en in zichzelf beweegt. De ratio representeert als zodanig het eigene en kenmerkende 
van de ziel binnen het universum: het principe van bemiddelende beweging tussen 
eeuwigheid en tijd, dat zo de verbinding tussen de engelintelligentie en de lichamelijke 
wereld kan bewerkstelligen. 

Als een orgaan met een permeabel membraan beweegt de ziel mee in de uitvloeiende en 
terugstromende beweging van de kosmos. Dit is mogelijk omdat de ziel zich tussen de beide 
helften van het universum bevindt als een open midden, dat wil zeggen dat zij ontvankelijk is 
voor de invloeden van boven en beneden, deze in zich opneemt en verwerkt. In termen van 
binnen en buiten kan de microkosmos beschouwd worden als een permeabele binnenwereld te 
midden van een buitenwereld, door Ficino vergeleken met een embryo in de schoot van de 
moeder: zoals het lichaam, de ziel en de geest van het embryo ontvankelijk zijn voor de 
verschillende signalen van het lichaam, de ziel en de geest van de moeder, zo ondergaat de 
ziel die in verbinding staat met de verschillende zijnsgebieden van het universum, eveneens 
de verschillende soorten invloed en informatie die van deze zijnssferen uitgaan. De 
menselijke geest (mens) wordt doordrongen van de invloedssfeer van alle andere hogere 
intelligenties. Al deze intelligenties zijn zo met elkaar verbonden dat hun licht uitstraalt van 
de hogere naar de lagere intelligenties. Deze doorstraling of beïnvloeding noemt Ficino 
providentia (“voorzienigheid”) . Op dergelijke wijze staat ook het idolum onder invloed van 
het gezamenlijke idolum van de aarde, de idola van de twaalf sferen en tenslotte van het 
idolum van de wereldziel.  De harmonie tussen al deze idola, en de invloed die uitgaat van het 
hoogste idolum naar de lagere noemt Ficino het fatum  (“lot”). Tenslotte staat het bezielde 
menselijke lichaam onder invloed van “hogere lichamen”, dat wel zeggen het lichaam van de 
aarde en daarmee alle aardelichamen en de andere hemellichamen; een invloed die hij natura 
(“natuurlijke orde”) noemt.92  

"We zijn dus verbonden, als door drie kabels, met de hele machine van de schlepping: met de 
[Engel]intelligentie door onze intelligentie, met de idola door ons idolum, met alle natuur door 
onze natuur. Net als in de baarmoeder het embryo door de navelstreng verbonden is met het 
hele moederlichaam en daarom door middel van zijn ziel, zijn lichaam en zijn geest, alle 
aandoeningen van de ziel, het lichaam en de geest van de moeder kan waarnemen."93 

De rationele ziel is dankzij haar innerlijke wezen en substantie als enig zijnde in staat om 
een relatie aan te gaan met alle mogelijke zijnden. Met welke zijnsdimensie zij zich ook 
                                                        
92 (TP, deel 2, p. 206) Het is op deze laatste orde van de natuur dat de astrologie is gebaseerd die door Ficino als een wetenschap 
werd beschouwd.  Hoewel hij deze invloedssfeer zeer serieus nam en daarmee “rekende”, zag hij dit niet als een determinisme in 
absolute zin. Hij bepleitte juist de vrijheid en onafhankelijkheid van de rationele ziel, die, zoals we zullen zien, de mogelijkheid 
en de verantwoordelijkheid in zich draagt een autonome houding in te nemen ten opzichte van de verschillende invloedssferen. 
Zie M. Heitzman, La libertà e il fato nella filosofia di Marsilio Ficino, “Rivista di filosofia neo-scolastica”, XXVIII, 1936, pp. 
350-371; XXIX, 1937, pp. 59-82. 
93 "Ergo iis quasi tribus rudentibus toti machinae colligamur, mente mentibus, idolo idolis, natura naturis, non aliter ac foetus in 
alvo toti corpori materno per continuata ligamenta connectitur;  unde et animae maternae et corporis et spiritus materni ipse 
quoque per animam suam, corpus et spiritum percipit passiones" (TP, deel 2, p. 209). 
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verbindt, zij vindt altijd herkenningsbodem en weerklank in zichzelf, omdat zij immers de 
hele schepping met al zijn kwaliteiten, vormen en krachten in zich draagt. De ziel is als 
zodanig een venster dat toegang biedt tot de hele uitgestrektheid van het universum; de sleutel 
die opening biedt naar alle vertrekken van het Zijn. Ficino vergelijkt de positie van de ziel dan 
ook met die van Jupiter (de wereldziel) die zich als een spin in het midden van een het web 
bevindt van alle mogelijk familierelaties en zo alle draden van de Godenwereld verweeft en 
verbindt: Saturnus en Uranus als vader en grootvader boven hem; Neptunus, Pluto en Juno als 
broers en zus-echtgenote naast hem en acht kinderen onder hem. Hij is als het ware al-
aanwezig, wat overeenkomt met het Orphische principe, dat zegt dat Jupiter aanwezig is in 
alle Goden en alle Goden aanwezig zijn in hem. Zo wordt ook de ziel beschouwd als de 
“knoop” van het universum, vanwaar alle lijnen lopen naar alle delen van het universum. Zij 
houdt niet alleen de twee helften van het universum bij elkaar, maar verbindt in zichzelf alles 
met alles.  

"Zij [de ziel] is het grootste van alle wonderen van de natuur. Alle andere zijnden onder God 
zijn slechts één ding, maar de ziel is alle dingen tegelijkertijd. Ze bezit in zichzelf zowel de 
beelden van de Goddelijk zijnden, waar zij zelf van afhankelijk is, als de concepten en 
prototype van de lagere zijnden, die zij als het ware zelf voortbrengt. En omdat zij het 
centrum is van alle zijnden, bezit zij de krachten van alle zijnden. Zo heeft zij toegang tot alle 
zijnden. En omdat zij zelf de echte verbinding is tussen alle zijnden, dringt zij door tot een 
zijnde zonder de andere zijnden te verlaten. Zij gaat binnen in een particulier zijnde, terwijl 
ze in verbinding blijft met met het geheel van alle zijnden. Dit is waarom ze met recht het 
centrum van de natuur, de middenterm van alle zijnden, de aaneenschakeling van de wereld, 
het gezicht van alles, de knoop en de verbinding van het universum wordt genoemd."94 

De dubbele benaming knoop [nodus] en verbinding [copula] is mijns inziens geen 
pleonasme. De eerste benaming duidt op de cruciale positionering, dus een statisch aspect; de 
tweede op haar cruciale functie, dat wil zeggen een dynamisch aspect. Net als de schepping 
geen statisch, maar een dynamisch geheel is,  verenigt de ziel de verschillende delen van het 
universum niet alleen op passieve wijze, dat wil zeggen door haar cruciale positie, maar op 
een actieve wijze door haar cruciale functie en kracht. Zij laat de contemplatieve en creatieve 
stroom van het universum niet alleen door zich heen gaan als ontvankelijkheid, maar werkt 
daar bemiddelend in mee. De verschillende invloeden van de macrokosmos worden niet 
alleen ondergaan, maar door een interactie met die invloedssferen bewerkstelligd. "Zo is de 
ziel geplaatst in de orde van de voorzienigheid, het lot en de natuur; niet alleen passief, maar 
actief.”95 Zij krijgt daarmee een belangrijke verantwoordelijkheid toegewezen binnen de 
goddelijk scheppingsdynamiek: namelijk het bemiddelen en bijeenhouden van de delen van 
het universum en het vervullen van een brugfunctie tussen het universum als geheel en God:  
"[...] de ziel is de bron van verbinding en van de universele verzoening [...]".96  

                                                        
94 "Hoc maximum est in natura miraculorum. Reliqua enim sub Deo unum quiddam in se singula sunt, haec omnia simul. 
Imagines in se possidet divinorum, a quibus ipsa dependet. Inferiorum rationes et exemplaria, quae quodammodo et ipsa 
producit. Et cum media omnium sit, vires possidet omnium. Quod si ita est, transit in omnia. Et quia ipsa vera est universorum 
connexio, dum in alia migrat, non deserit alia, sed migrat in singula ac semper cuncta conversat, ut merito dici possit centrum 
naturae, universorum medium, mundi series, vultus omnium nodusque et copula mundi." (OO, p. 121; TP, deel 1, p. 141f.) 

95 "Sic anima in providentiae, fati, naturae legibus, non ut patiens modo ponitur, sed [et] ut agens." (TP, deel 2, p. 209) 
96 "[...] anima conciliationis universalis et vinculi fons est [...]"  (TP, deel 1, p. 215). 
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Zoals gezegd heeft ieder geschapen zijnde een vermogen dat gegeven wordt met het wezen 
van dat zijnde. De kwaliteit die eigen is aan de rationele ziel97 is leven en het vermogen 
(virtus) dat daaruit voortvloeit is leven geven of bezielen. "Inderdaad, de ziel is leven door 
haar essentie, omdat alles in haar leven is. [...] De essentie van de ziel is dus leven. Het bewijs 
daarvan is dat zij leven geeft overal waar zij komt, aangezien zij zelf is, wat zij geeft aan een 
ander. [...] Daaruit volgt dat het schenken van leven de eeuwige act is van de ziel. Een 
eeuwige activiteit echter is de activiteit die eigen is aan het zijn. De eigen activiteit van de ziel 
is dus leven schenken. Leven schenken is immers eigen aan het leven zelf, zoals warmte 
uitstralen eigen is aan warmte."98 Net zoals licht uitstraalt en andere objecten ver-licht, net 
zoals warmte andere objecten verwarmt, zo bestaat de meest natuurlijke werking van de ziel 
in het schenken van leven, door bezieling, voortplanting, voeding en groei van het 
lichamelijke. Deze bezieling van een lichaam is de "actus rectus" van de ziel99, de werking 
die automatisch, zonder enige moeite, voortvloeit uit haar wezen en uitstroomt naar buiten. 
Het lichaam leeft dan zolang het participeert in de  kwaliteit van leven van de ziel. Zo gauw 
de ziel het lichaam weer verlaat, sterft het lichaam.  

De werking van de ziel kan echter niet alleen via de “actus exterior” naar buiten 
uitvloeien, maar kan ook binnen de ziel door het intellect worden teruggebogen, hetgeen het 
denken bewerkstelligt: de zogenaamde “actus reflexus”100. Het denken van het intellect 
opereert vanuit zichzelf, door zichzelf en is gericht op zichzelf; is principe, middel en doel is 
van haar eigen actie, waardoor het proces zich afspeelt binnen het intellect. In een 
voortdurende innerlijke beweging genereert de ziel dus in feite haar eigen leven. "De 
substantie van het intellect is dus het principe van de operatie van de ziel; zij opereert door 
zichzelf. Dat is wat Plato noemt; “zichzelf bewegen”. Omdat het intellect opereert, leeft zij 
ook, want leven is innerlijke operatie. Zij leeft dus door zichzelf."101 Het is deze autonome 
innerlijke beweging, of zelf-generatie, waaraan de rationele ziel haar eeuwige leven te danken 
heeft. Toch heeft niet alleen de ziel leven per se. Ook de engelen en God zelf hebben leven in 
de vorm van eeuwige wijsheid en waarheid. Evenals bij de ziel gaat in de deze intelligenties 
de essentie van het leven zelf vooraf aan de werking naar binnen of naar buiten toe, die hier 
schittering of uitstraling (splendor) wordt genoemd. "Inderdaad gaat in deze goddelijk 
realiteiten het leven vooraf aan hun uitstraling, want hun uitstraling is ofwel de reflectie ofwel 
de uitstromen van het leven."102 Zoals gezien is de reflectie bij deze hogere intelligenties 
                                                        
97 Alleen de essentie van de rationele ziel kenmerkt zich door leven. Hoewel ook de irrationele ziel leven schenkt aan het 
lichaam, bezit zij deze kwaliteit niet van zichzelf, niet in essentie, maar heeft deze ontvangen van de rationele ziel. Dat betekent 
dat de irrationele ziel slechts tijdelijk leven bezit i.t.t. de rationele ziel die het eeuwige leven heeft. (TP, deel 1, p. 208; pp.  14-
15)  
98 "Porro anima ex ipsa sui essentia vita est, quia totum quod est in ea est vita. [...] Est igitur animae essentia vita. Cuius rei 
signum est, quod cuicumque advenit [ei] praestat vitam, quasi per se sit hoc ipsum quod tribuit alteri. [...] Quare perennis animae 
aktus vivificatio est. Perennis aktio propria est rei aktio. Propria igitur est animae aktio vivificare. Vivificare autem vitae ipsius 
est proprium, sicut caloris est calefacere.Igitur essentia animae vita est" (TP, deel 1, pp. 209-210). 
99 “[... ] aktum rectum, qui est vita.” (TP, deel 1, p. 317) 
100 “aktum reflexum, qui cognitio est” (TP, deel 1, p. 317) 

101 "Igitur substantia mentis est operationis suae principium. Per se igitur operatur, quod Plato noster appellat per se moveri. Ut 
operatur ita vivit. Vita enim est interior operatio. Vivit itaque per seipsam." (TP, deel 1, p. 327). 

102 "Prior enim in divinis vita est quam  splendor, quoniam splendor eorum est tum reflexio, tum effusio vitae." (TP, deel 1, p. 
214). 
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echter niet discursief maar intuïtief; geen proces in de tijd, maar een bewegingloos schouwen 
in de eeuwigheid. De reflectie van de rationele ziel wordt daarentegen juist gekenmerkt door 
beweging in de tijd. Bovendien is de ziel, dankzij haar mogelijkheid zich te verbinden met het 
materiële, in staat dit leven door te geven aan lichamen, hetgeen voor hogere intelligenties 
onmogelijk is.  

Zij vervult dus haar  rol al schouwend en scheppend, als vertegenwoordigster van God in 
het hart van de schepping, en staat zodoende mede-scheppend in dienst van het goddelijk 
scheppingsproces. "Iedere rationele ziel is door haar essentie en haar kracht verheven boven 
alle materie in het universum. Zij kan deze doen bewegen en geheel informeren, dat wil 
zeggen dat zij, voor dit doel, instrument van God wordt."103 Deze parallel tussen God en de 
menselijke ziel wordt niet slechts metaforisch gebruikt. Volgens Ficino is de menselijke ziel 
goddelijk aangezien zij direct door God is geschapen en daarmee goddelijk eigenschappen 
heeft. Door naar God terug te keren en zich te herenigen met haar goddelijk oorsprong, kan 
zij zelfs gelijk worden aan God. De mens is daarmee niet een nederig en armzalig schepsel 
dat zich door een onoverbrugbare kloof gescheiden weet van een onbereikbare, hoog op zijn 
troon gezeten, God. De mens draagt God als een goddelijk potentie in zich, kan zich aan God 
meten en zelf God worden. Deze Goddelijkheid van de menselijke ziel is te beschouwen als 
een belangrijk ontologisch uitgangspunt van Ficino, dat, na de middenstelling van de ziel, 
aanzienlijke consequenties heeft voor de status van de menselijke ziel. Het heeft niet alleen 
gevolgen voor het contemplatieve vermogen van de mens, maar ook voor het creatieve 
vermogen van de mens. Op grond van zijn gelijkenis met God, is de mens namelijk niet alleen 
in staat tot goddelijk kennis, maar ook om van daaruit te komen tot goddelijk scheppingen. De 
Goddelijkheid van de menselijke ziel en de potentie om God te worden betekent dus dat het 
schouwen van God en het scheppen als God, tot de menselijke mogelijkheden en zelfs de 
menselijke verantwoordelijkheden behoort. De exclusieve taak van de mens is het middels 
zijn zielsvermogen de goddelijk schoonheid te schouwen, om vervolgens net als God vanuit 
het hogere, te scheppen, te vormen en schoonheid te verbreiden104. 

De ziel is dus niet alleen venster dat toegang heeft tot alle domeinen van het universum, 
maar ook actieve bemiddelaar tussen de contemplatieve en creatieve stroom. Zo blijven de 
circuits van het empirisch bewustzijn en het contemplatieve bewustzijn niet gesloten en van 
elkaar gescheiden, maar is het mogelijk via de zintuiglijke waarneming, via verinnerlijking, 
door te dringen tot het schouwen van de eeuwige ideeën of andersom de eeuwige ideeën te 
laten doordringen via de ratio en ze in verband te brengen met de zintuiglijke waarneming en 
de lichamelijke wereld. Deze autonome beweging van de ziel die leven naar buiten laat 
uitstromen, leven innerlijk reflecteert, en het binnen en buiten met elkaar verbindt. laat zien 
dat de ziel niet statisch in het midden van het universum staat, maar een bijna letterlijke 
hartenfunctie heeft. 

 
                                                        
103 "Omnis rationalis anima per essentiam suam atque potentiam super totam sit mundi materiam, totam movere possit atque 
formare, videlicet quando ad haec Dei fit instrumentum" (TP, deel 2, p. 230). 

104 A. Chastel, Marsile Ficin et l’art, (Genève et Lille, 1950), hoofdstuk “Deus in terries: l’homme artiste universel”, pp. 65-79;  
A. Nygren, Érôs et agapè, vert. Pierre Jundt (Paris, 2009), deel 3, pp. 242-247. 
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3.3 Dubbele liefde in de microkosmische dynamiek van de menselijke ziel  

Als het zo is dat de menselijke ziel zich in het hart bevindt van de macrokosmische 
creatieve en contemplatieve stroom en te midden daarvan ook actief bemiddelt, stuurt en 
stuwt, dan zouden ook de beide vormen van liefde, zowel de verlangende als de schenkende 
liefde, haar eigen moeten zijn. Inderdaad is het zo dat de vermogens en bewegingen van de 
ziel, zoals beschreven in bovenstaande paragraaf, worden geactiveerd en gemotiveerd door 
twee vormen van liefde. Ficino kent de ziel een liefde toe die zich richt naar het hogere, om 
het spirituele en eeuwige te kunnen contempleren en een liefde die neigt naar het lagere om in 
de dimensie van het lichamelijke en tijdelijke te kunnen creëren, vormen of genereren. 

In Ficino’s De Amore wordt gesproken over de dubbele liefde van de ziel in relatie met de 
contemplatie en de creatie: de hemelse Venus – begeleid door haar zoon amor – en de 
alledaagse, aardse of gewone Venus – eveneens begeleid door haar zoon amor. De hemelse 
Venus behoort tot de intelligentie en wordt begeleid door een amor die neigt naar de 
contemplatie van de goddelijk schoonheid. De Venus vulgaris, die eigen is aan de ziel, wordt 
begeleid door een liefde die de vormen laat ontstaan in de materie. Deze twee liefdes, 
waarvan de één in de door mij beschreven contemplatieve stroom staat en de andere in de 
creatieve stroom, komen samen in alle rationele zielen en in het bijzonder in de menselijke 
ziel. Door de contemplatieve liefde probeert de intelligentie de goddelijk schoonheid te 
spiegelen; door de creatieve liefde is het idolum in staat deze schoonheid in de materie te 
realiseren. De ratio bemiddelt tussen de intelligentie en het idolum en heeft als zodanig de 
taak de ideeën van de intelligentie door te geven aan het idolum en de zintuigelijke 
waarnemingen via het idolum weer terug te herleiden tot de spirituele ideeën.  

“Er zouden in de ziel daarom twee Venussen zijn, de eerste hemels en de tweede  gewoon105.  
Beide zouden een liefde hebben. De Hemelse Venus een liefde die neigt naar het begrijpen van 
de Goddelijk schoonheid; de gewone aardse Venus een liefde die neigt naar het genereren van 
deze schoonheid in de materie van de wereld. Want zoals de eerste deze schoonheid 
aanschouwt, zo wil de tweede deze schoonheid overeenkomstig haar vermogens overbrengen 
op [realiseren in] het kunstwerk van de wereld. Echt beide voeren naar het voortbrengen van 
schoonheid, maar ieder op haar eigen wijze. De hemelse Venus, streeft ernaar door haar 
intelligentie, de schoonheid van de hogere zijnden zo exact mogelijk in zichzelf na te 
bootsen106. De aardse Venus streeft ernaar de schoonheid die zij van Godswege ontvangen 
heeft door de vruchtbare overvloed van Goddelijk zaden in de wereld van de materie geboren te 
doen worden.”107 

In dit laatste citaat komt duidelijk tot uiting dat het gaat om één en dezelfde 
oorspronkelijke schoonheid, maar dat het bij de contemplatie meer gaat om een spiegeling, 
                                                        
105 De term ‘vulgarus”  heb ik hier vertaald met de gewone aardse liefde. Je zou ook kunnen zeggen met de natuurlijke liefde. In 
ieder geval gaat het  hier om het contrast tussen lichamelijk en niet lichamelijk, alledaags en verheven boven het alledaagse. 
Ficino stelt dat de “gewone” liefde eigenlijk het meest eigen is aan de ziel, terwijl de hemelse liefde in zekere zin eigen is aan de 
Engelintelligentie en dus door de ziel verworven moet worden.  
106 Kennen, bij Ficino, bestaat uit het aannemen of nabootsen van de gekende vorm in zichzelf.  

107 "Sint igitur due in anima Veneres: prima celestis, seconda vero vulgaris. Amorem habeant ambe, celestis ad divinam 
pulchritudinem cogitandam. Vulgaris ad eamdem in mundi materia generandam. Qualem enim videt illa decorem, talem vult ista 
pro viribus mundi machine tradere. Immo vero utraque fertur ad pulchritudinem generandam sed suo utraque modo. Celestis 
Venus intelligentia sua effingere in seipsa exaktissimam supernorum pulchritudinem nititur, vulgaris divinorum seminum 
ubertate conceptam, apud se divinitus pulchritudinem in mundi materia parere" (DA, p. 210). 
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een nabootsing (effingere) in de geest, terwijl het bij de creatie meer gaat om een laten 
verschijnen en realiseren in de materie (parere). Ook wordt het woord “overvloed” (ubertas) 
genoemd waar het gaat om het ontvangen van de goddelijk vormen, om ze vervolgens weer 
door te kunnen geven aan de materiële wereld. Opmerkelijk is dat Ficino in dit verband niet 
spreekt van de natuurlijke wereld, maar van de machina mundi, de wereld als kunstwerk, 
waarbij het beeld wordt opgeroepen van creatie volgens een bepaald idee. Met die beeld van 
creatie, trekt hij in feite de parallel tussen de menselijke ziel en God de schepper.  

In zijn Theologia Platonica spreekt Ficino gebruikt Ficino nog steeds de term amor, maar 
op de meeste plaatsen wordt deze term verdrongen door het aristotelische begrip van de 
appetitus naturalis of zelfs instinctus naturalis die het liefdesbegrip de betekenis geeft van 
een natuurlijke neiging108. Enerzijds kent de ziel de natuurlijke neiging om zich op geestelijke 
en eeuwige en anderzijds zich op het materiële en tijdelijke te richten. 

“[het middendeel van de ziel] richt zich omhoog naar de intelligentie vanuit de liefde om de 
hogere realiteiten te begrijpen; ze daalt af naar het lagere vermogen uit liefde om de lagere 
zijnden te leiden. Het is juist, omdat zij intermediair is dat zij beide liefheeft.”109 

"Wanneer de ziel met beide overeenstemt [d.w.z. met de hogere en de lagere zijnden], dan 
betekent dat dat ze ook voor beide een verlangen [appetitus] heeft. Het is dus door een soort 
van natuurlijk instinct dat zij zich opheft tot hogere regionen en neerdaalt naar lagere 
regionen. Terwijl zij zich opheft, verlaat zij de lagere regionen niet, en terwijl zij neerdaalt 
laat zij de hogere regionen niet in de steek. Want wanneer zij één van beide zou verlaten, dan 
zou zij overhellen naar de andere extremiteit en dan zou ze uiteindelijk niet meer de ware 
copula van de wereld zijn. "110 

Binnen  de context van de Aristotelische teleologie wordt, in analogie met de beweging 
van de elementen, het streven van de mens vergeleken met de lichtheid van het vuur en de 
naar beneden neigende tendens van het idolum met de zwaartekracht van een steen. 
Aangezien Ficino in navolging van de aristotelische filosofie, ieder natuurlijk streven 
(appetitus naturalis) verklaart uit de eigen natuur, en hij vaststelt dat de ziel een dubbel 
streven kent, trekt hij de conclusie dat de ziel zelf een dubbele natuur moet worden 
toegekend: zowel een tijdelijke als een eeuwige natuur.  

“[...] Als midden zijnde heeft zij [de ziel] rationele krachten en handelingen die opstijgen naar 
het eeuwig en andere krachten en handelingen die afdalen naar het tijdelijke. Omdat de 
verschillende neigingen voortkomen uit verschillende naturen, kunnen we uit het feit dat de 
ziel zowel neigt naar het eeuwige als naar het tijdelijke  afleiden dat de ziel uit twee naturen 
bestaat ...... Dit is de redden waarom de ziel een dubbel gezicht lijkt te hebben, als het dubbele 
gezicht van Janus ...".111  

                                                        
108 A.B. Collins, Love and Natural Desire in Ficino’s Platonic Theology, “Journal of the History of Philosophy”, IX, 1971, pp. 
435-449. Ook de term affectio komt wel voor  (Zie OO, p. 219). 

109 “[Media] ascendit  autem in mentem supernorum capiendorum amore, descendit in potentiam infimam amore inferiorum 
gubernandorum. Merito cum sit utrorumque media, diligit utraque” (TP, deel 2, p. 231). 

110 "Si cum utrisque convenit appetit utraque. Quapropter naturali quodam instinctu ascendit ad supera, descendit ad infera. Et 
dum ascendit, inferiora non deserit, et dum descendit, sublimia non relinquit. Nam si alterutrum deserat, ad extremum alternum 
declinabit; neque vera erit ulterius mundi copula" (TP, deel 1, p. 138). 

111 "[...], et tanquam media rationales vires aktionesque habet ad aeterna surgentes, habet quoque vires operationesque 
declinantes ad temporalia. Merito cum ex diversis naturis inclinationes diverae nascantur, eo ipso quod animam videmus tum ad 
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Dit verklaart ook waarom, anders dan bij de Engelintelligentie, de ziel nooit lang in haar 
contemplatieve staat kan verwijlen. De steen kan nooit lang boven blijven en valt op een 
gegeven moment onherroepelijk naar beneden. Ofwel de zorg van het lichaam vraagt vroeg of 
laat de aandacht, omdat anders de verbinding met het lichaam, dat wil zeggen het leven, in 
gevaar komt. Andersom zal het geoccupeerd zijn met de wereld van het lichamelijke op een 
gegeven moment niet meer bevredigen en er een natuurlijk verlangen ontstaan terug te keren 
naar de eigen bron. 

Hoewel de ziel dus over twee vormen van liefde beschikt, zegt Ficino in zijn De Amore dat 
de gewone liefde de ziel het meest eigen is, terwijl de hemelse liefde eigenlijk aan de 
intelligentie toebehoort. Maar omdat de Engelintelligentie ten dele in de intelligentie van de 
ziel is doorgedrongen wordt zij voor de ziel toegankelijk, zodat de ziel ook de ideeëen in de 
intelligentie deelachtig kan worden. De meest natuurlijke vermogens van de ziel, dat wil 
zeggen de vermogens die de ziel van nature zijn gegeven, zijn die van de ratio en van het 
idolum, via welke zij een lichaam kan bezielen en aansturen. Het vermogen de eeuwige 
ideeën te schouwen is een vermogen dat slechts in tweede instantie aan de ziel wordt 
geschonken, door de “instraling” of “verlichting” van de intelligentie. Dit vermogen is eerder 
te beschouwen als een spiegelfunctie die het licht opvangt van “boven” om het in zichzelf te 
reflecteren. De inhoud van dit licht, dat wil zeggen de eeuwige ideeën, zijn niet ingeboren, 
maar behoren tot de natuur van de engelintelligentie boven haar. Wel is de ziel in staat om 
deze ideeën van de intelligentie te ontvangen, zodat zij haar eigen gefragmenteerde en 
tijdelijke kennis van de ratio en de zintuigen (empirische kennis) kan zuiveren en 
vervolmaken. 

De invloed die de ziel ondergaat vanuit de hogere Engelintelligentie heeft weliswaar een 
stabiel, eeuwig en onmiddellijk karakter, als een voortdurend licht dat in de ziel stroomt, maar 
de wijze waarop de ziel op deze inspiratie antwoordt is een beweging in de tijd. Zij kan deze 
inspiratie namelijk alleen geleidelijk en successievelijk gewaarworden en begrijpen. Ficino 
geeft in dit verband de vergelijking met een schilder die een landschap wil schilderen112. Het 
landschap presenteert zich in één ogenblik aan de waarneming van de schilder. Maar het 
proces van zijn observatie, de registratie en verwerking van alle details, voltrekt zich in de 
tijd.  Hetzelfde gebeurt wanneer de ziel, in haar streven zichzelf te modeleren naar het 
ideaalbeeld van God en de Engelintelligentie, zich in de tijd beweegt in de richting van haar 
eigen perfectie en “zich inspant om zelf God te worden” 113. Pas op het moment dat de ziel de 
hoogste eenheid bereikt in de hereniging met God, is zij in staat om het hele absolute en 
universele Zijn te kennen en te begrijpen in één enkel ogenblik.  

“De rationele ziel denkt of voorvoelt in zekere mate God en de Engelintelligentie door een 
soort van voordurend licht. Zij verlangt ernaar zichzelf te vormen naar hun gelijkenis, ofwel 
door het denken, ofwel door haar zeden en door haar actie en het is door zichzelf geleidelijk te 
vormen dat zij zich beweegt. Deze beweging vloeit eigenlijk voort uit de natuur van de ziel, 

                                                                                                                                                               
aeterna tum ad temporalia vergere, eam ex utrisque naturis constitutam esse cognoscimus .... Quapropter anima Iani (iam: op.) 
bifrontis instar vultum geminum habere videtur ...." (OO. p. 657) 

112 TP, deel 1, pp. 135-136. 
113 "Quod anima nitatur Deus fieri" (TP, deel 1, p. 246). 
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die geldt als als de eigenlijke bron van beweging, dat wil zeggen van de operatie in de tijd. 
Maar zij wordt daartoe wel aangezet door de hogere zijnden als door haar extrinsiek begin en 
doel.” 114 

Dit dubbele vermogen, het één ingeboren in haar natuur en het ander eigenlijk behorend 
tot de intelligentie, wordt door Ficino verhelderd als hij spreekt van de dubbele bekering van 
de ziel, oftewel haar formatie en haar reformatie. Tijdens deze beide processen wordt de ziel 
verlicht, maar het licht dat daar in de ziel uit resulteert is verschillend. Nadat de ziel door God 
als chaos geschapen is, richt de ziel zich via de Engelintelligentie naar God om zodoende 
verlicht, dat wil zeggen “geïnformeerd, te worden. Deze bekering leidt ertoe dat zij van de 
Engelintelligentie het  goddelijk licht ontvangt waarin zich alle mogelijke vormen bevinden. 
Maar omdat de natuur van de ziel inferieur is aan die van de Engelintelligentie en van God, 
kan zij dit goddelijk licht niet in die pure vorm ontvangen en verwerken. Het licht zwakt af 
terwijl het door de ziel wordt opgenomen en past zich als het ware aan haar nieuwe behuizing. 
Dit licht dat zich heeft aangepast aan de natuur van de ziel en dat door Ficino het “natuurlijke 
licht” van de ziel wordt genoemd, bevat de concepten van de ratio. De ziel is via dit 
natuurlijke licht slechts in staat waar te nemen wat aan haar gelijk is en wat aan haar inferieur 
is. Zodra echter dit natuurlijke licht ontstoken is, verlangt het ernaar zich uit te breiden, zich 
te voeden en zich te vervolmaken. Zo zal de ziel zich een tweede keer tot God bekeren om 
nogmaals zijn licht te ontvangen om het  een zuiverder en helderder vorm in zich op te 
kunnen nemen. Naarmate de ziel dit goddelijk licht in zuivere vorm in zich opneemt, is zij in 
staat de eeuwige ideeën in de intelligentie waar te nemen. Zo zal zij langzamerhand worden 
gere-formeerd om uiteindelijk haar staat van perfectie te bereiken. Het is deze tweede 
bekering van de ziel tot God die resulteert in het goddelijk licht, die overeenkomt met de 
spirituele neiging en haar vermogen tot contemplatie van de eeuwige ideeën en geassocieerd 
wordt met de hemels Venus. Het natuurlijke licht daarentegen licht komt toe aan de gewone 
of natuurlijke Venus, die het mogelijk maakt dat de ziel zich met een lichaam en de 
lichamelijke wereld kan verbinden. Het gebruik van het natuurlijke licht stelt de ziel in staat 
de lichamelijke wereld waar te nemen, het lichamelijke aan te sturen, te voeden en leven te 
schenken, hetgeen haar primaire, dat wil zeggen, meest natuurlijke taak is. Als de ziel slechts 
een goddelijk licht zou kennen, zoals de Engelintelligentie, zou zij ontheven zijn van haar 
taak en verantwoordelijkheid tegenover het lichamelijke.  

Door de dubbele liefde is de ziel in staat om in zowel de creatieve als de contemplatieve 
lichtstroom deel te nemen, om zowel verlicht en gevormd te worden als zelf te verlichten en 
te vormen.  De verschillende vermogens worden door de verschillende liefdes aangestuurd en 
geactiveerd: de verlangende, contemplatieve liefde activeert het vermogen van de mens om 
het spirituele te ontvangen en te schouwen via de Engelintelligentie; de schenkende, 
genererende liefde activeert het vermogen van het idolum om het lichamelijke te bezielen en 
te in-formeren, terwijl beide vormen van liefde de ratio ertoe aanzetten om tussen beide 
vermogens te bemiddelen en te sturen. Het lijkt er dus op dat de beide vormen van liefde die 

                                                        
114 "Anima rationalis perpetuo quodam lumine Deum quodammodo et angelum cogitat sive auguratur, seque ipsam appetit ad 
eorum similitudinem pingere, tum speculatione, tum moribus atque aktione, sese paulatim formando, se movet. Motio haec ex 
animae ipsius natura effluit proprie, tanquam fonte proprio motionis, [id est] operationis scilicet temporalis. Incitatur autem a 
supernis tamquam ab extrinseco initio atque fine" (TP, deel 1, p. 136). 
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in het macrokosmische tableau de scheppingsdynamiek bewogen, terug te vinden zijn op 
microkosmisch niveau: een verlangen naar vervulling en perfectie, vanuit een besef van 
tekort, gemis, onvervuldheid; en een liefde die vanuit overvloed in staat is zelf te genereren, 
te creëren en te vormen. De eerste vorm van liefde is meer passief, ontvankelijk en 
afhankelijk van het hogere. De tweede vorm van liefde is meer actief, initiërend en 
onafhankelijk ten opzichte van het lagere. Of er inderdaad een parallel is tussen de 
macrokosmische en microkosmische liefde is een vraag waar we later verder op in zullen 
gaan. In ieder geval zien we ook in de microkosmos hoe een dubbele tendens of een dubbele 
liefde de ziel in tegenovergestelde richtingen doet bewegen en er zodoende voor zorgt dat de 
pendelslag tussen de contemplatie en de creatie gaande blijft en dat het hart van het 
universum blijft tikken. 

 

3.4 Ziel, hart, leven en liefde. Totaalbeeld van de dubbele bloedsomloop 

Van alle zijnden in het universum is het de ziel, en in het bijzonder de menselijke ziel, die 
de dubbelzijdigheid van de goddelijk medaille bij uitstek “belichaamt”. Een belichaming 
tussen aanhalingstekens, omdat de ziel qua substantie spiritueel van aard is. Direct door God 
geschapen, is zij als het ware de veruiterlijking van het contemplatieve en creatieve goddelijk 
vermogen, verenigd in één zijnde. Door haar contemplatieve vermogen is de ziel in staat te 
reiken naar en zich te verbinden met de spirituele dimensies boven haar en door de creatieve 
vermogen met de lichamelijke dimensies beneden haar. De betekenis van de ziel, en meer in 
het bijzonder van de menselijk ziel, is dan ook meer dan een soort centrale ereplaats. Zij 
impliceert tevens een cruciale rol en verantwoordelijkheid: namelijk het bemiddelen en 
bijeenhouden van alle delen en stromingen van het universum en het vervullen van een soort 
brugfunctie tussen het universum als geheel en God. De mens (de menselijke ziel) krijgt in 
zekere zin een “goddelijk” rol binnen het universum toebedeeld; een rol waarin zij net als 
God, niet alleen schouwend, maar ook scheppend kan zijn, God kan vertegenwoordigen en 
nabootsen in het hart van de schepping en actief kon bemiddelen tussen God en het 
universum.115 

In deze rol van intieme verbinder, van de derde instantie die de tweeheid tot de éénheid 
terugvoert, vervult de ziel in feite de rol van de liefde zelf. Ook daarin gelijkt de ziel op God, 
die de liefde zelf is, de éénheid tussen creëerende en  contemplerende liefde. De liefde “tout 
court”. Deze constatering wordt feitelijk bevestigd door de wijze waarop Ficino de thema’s 
‘ziel’ en ‘liefde’ in de loop van zijn oeuvre feitelijk laat samenvallen. Waar de liefde de 
hoofdrol speelt in de De Amore, daar is de onsterfelijke  ziel protagonist van de Theologia 
Platonica116. Bij nadere beschouwing blijkt het niet om twee verschillende rollen te gaan, 
maar om precies dezelfde rol.  

                                                        
115 E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, (Berlin, Leipzig 1927), p. 68f. 
116  PMF, p. 382-383. 
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In de De Amore wordt van de liefde gezegd dat hij het hogere met het lagere, het lagere 
met het hogere en het gelijke met het gelijke verbindt,117 en wordt de ziel omschreven als “de 
eeuwige knoop en verbinding van de wereld”118. In zijn Theologia Platonica laat Ficino de 
ziel, zoals gezien een centrale plaats innemen in het universum met het expliciete taak het 
hogere en het lagere, en het gelijke met het gelijke te verbinden. Hij omschrijft de ziel 
vervolgens in exakt dezelfde termen “nodusque copula mundi“, de “knoop en de verbinding 
van de wereld”119. In de De Amore zegt Ficino over de liefde dat deze in alles is en ten 
dienste staat van alles.120 Een taak die in de Theologia Platonica aan de ziel wordt toegekend. 
In zijn De Amore worden de twee soorten liefde omschreven in platoonse en Neoplatoonse 
beeldterminologie van de lichtmetafysica en van mythes.121 In zijn Theologia Platonica wordt 
het dubbele aspect van de onsterfelijke Ziel meer beschreven in termen van de dubbele natuur 
van de ziel, haar dubbele bestemming, haar dubbele appetitus naturalis. In de De Amore 
wordt gesproken over liefde en schoonheid en in de Theologia Platonica over ziel, appetitus 
naturalis, wil en kennis.  

Ondanks deze verschillende begrippenkaders, terminologieën en stijlen, is de parallel 
tussen de definitie en de rol van de ziel en de liefde, onmiskenbaar. Ik denk dan ook dat men 
kan stellen dat de betekenis van de ziel in het meer systematisch opgebouwde werk van de 
Theologia Platonica ten nauwste verband houdt met en dezelfde functie vervult als de liefde 
in zijn De Amore. De (neo)platoonse liefdestheorie is als het ware ondergedoken en opgegaan 
is de Ziel van de Theologia Platonica122, die weer fungeert als de “knoop en verbinding” van 
de gehele filosofie van Ficino. Zo zouden we zijn filosofie van de ziel en de rol van de liefde 
niet als uiteindelijk uitvloeisel en bekroning van zijn filosofie moeten zien, maar als het 
levende en dynamische axioma ervan of als microkosmos die zijn hele verdere filosofische 
uiteenzetting in de kiem bevat. 

Behalve de verbinding van de ziel en de liefde, kunnen we ook de verbinding maken met 
de ziel en het “hart”, als de zetel van het leven. "Tussen het allerhoogste leven, dat wijsheid 
en onveranderlijke waarheid is, en dat wat bezield wordt, dat wil zeggen het lichaam, vindt 
men slechts de leven schenkende ziel als geschikte bemiddelaar."123 De positionering van de 
ziel in het “hart” van het universum, is mijns inziens heel letterlijk op te vatten: die ziel is niet 
alleen leven per se, maar is verantwoordelijk voor de verbreiding en beweging van de 
levensstroom.124 Het is niet alleen haar centrale positionering te midden van het spirituele en 
het fysieke, maar vooral ook haar hartenklop die beweegt in de tijd; dat wil zeggen haar 

                                                        
117 DA, p. 160. 

118 DA, p. 165.  

119 “Vultus omnium nodusque et copula mundi” (TP, deel 1, p. 142). 

120 “Amor est in omnibus et ad omnia” (DA, p. 160). 

121 DA, II, 7, p. 153:  “De duobus amoris generibus ac de duplici Venere” . Over de twee geboorten van de liefde en de dubbele 
Venus.  
122 PMF, p. 97: “In der Tat isdt die Seele, was die verbindende Kraft und die Wirkung in der Welt betrifft, unmittelbar an die 
Stelle der Liebe getreten und wird daher nahezu mit denselben Worten als der Knoten und die Koppel der Welt bezeichnet.” 
123 "Nec invenitur aliquid congruens medium inter summam vitam, quae sapientia et veritas est incommutabilis, et id quod 
ultimum vivificatur, id est corpus, nisi vivificans anima" (TP, deel 1, p. 222). 
124 I.P. Couliano, eros and Magic in the Renaissance, vert. M. Cook (Chicago, 1987), p.114. 
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hartenfunctie die actief bemiddelt tussen het spirituele en fysieke, het eeuwige en het 
tijdelijke, en ervoor zorgt dat de contemplatieve en creatieve stroom van het universum als het 
ware “doorgepompt” worden van onder naar boven en van boven naar onder. Door de ‘aktus 
directus’ en de ‘actus reflexus’ van haar bezielende werking, wordt het leven naar onder 
uitgebreid, en van boven opgevangen en gereflecteerd door het intellect.  

De ziel met de ratio als haar meest centrale functie en orgaan, vormt zo letterlijk het hart 
te midden van de uitvloeiende en terugvloeiende bewegingsstroom, de slagader en de ader 
tussen God en universum. Het is deze stroming die de ziel haar bestaansgrond schenkt, haar 
plaats bepaalt en haar doet leven en werken, als intieme verbindende tussenruimte waar het 
“hogere” en het “lagere”, het “binnen” en het “buiten”, licht en duisternis elkaar ontmoeten. 
Het spanningsveld dat die heen en weer gaande stroming tussen God en universum in gang 
houdt wordt in de ziel gebundeld en gedragen, terwijl haar leven en streven erin bestaat de 
beweging en afgescheidenheid middels haar verschillende functies weer tot een oplossing en 
hereniging te voeren. Als hart vormt zij het grootste en meest intieme raak- en spiegelvlak 
tussen  zichzelf en God, zichzelf en het universum, tussen materie en geest, tussen bewustzijn 
en handelen, eeuwigheid en sterfelijkheid, maar ook tussen het universum als geheel en God. 
Zo is de ziel te beschouwen als “de spiegel van het goddelijk, het leven van de sterfelijken en 
de verbinding tussen beide”.125 Zij is als het orgaan dat het universum “in leven houdt” en 
ervoor zorg dat voortdurende scheppingsproces in gang blijft. Haar centrale positie heeft dus 
niet alleen consequenties voor de mens en het menselijke leven, maar eveneens voor de 
schepping als geheel. Wat God is als het absolute Zijn en doet als schepper van het 
universum, dat is en doet de Ziel als het ware als geschapen zijnde te midden van het 
universum. 

 

                                                        
125 “Est igitur divinorum speculum, vita mortalium, ultrorumque connexio” ( OO,  p. 119). 
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De synthese van de tot nu toe behandelde aspecten van de Ficiniaanse filosofie leidt tot 
een totaalbeeld dat, wanneer de ziel als sluitsteen van het universum, in het hart wordt 
geplaatst, te beschrijven is als een dubbele bloedsomloop. Het bloed is dan de beschouwen als 
het goddelijk Zijn dat als licht in de wereld stroomt. De “kleine” bloedsomloop is die tussen 
de menselijke ziel en God via de engelintelligentie; de ‘grote’ bloedsomloop is die tussen de 
menselijke ziel en de lichamelijke wereld onder haar via de zijnslaag van de natuur of de 
kwaliteit. In de kleine bloedsomloop stroomt het zuurstofarme bloed – dat wil zeggen het 
gebrekkige, licht- of zijns-arme zijnde terug naar God vanuit het verlangen om door hem 
verlicht te worden. Vervolgens stroomt het verlichte, gevormde zijn weer van God af in de 
ziel. In de grote bloedsomloop wendt de lichamelijke wereld zich naar de verlichte ziel, om 
door haar ge-ïnformeerd en bezield te worden. De ziel die deze informatie via de kleine 
bloedsomloop heeft ontvangen, laat deze nu doorstromen naar de lichamelijke wereld.  
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De vergelijking met de bloedsomloop is mijn eigen beeld. Het is bij Ficino zelf niet te 
vinden126, maar al zijn uitgangspunten en beschrijvingen samenbundelend, denk ik dat dit een 
‘kloppend’, treffend en coherent beeld geeft van de wijze waarop hij de ziel in het hart plaatst 
van de lichtstroom binnen het universum. Behalve de beschrijvingen uit het eerste en tweede 
hoofdstuk, is er nog een ander aanknopingspunt te noemen, dat pleit voor deze metafoor en de 
associatie met het  hart. Zoals Ficino spreekt over de ziel als de verbindingsschakel tussen het 
geestelijke-eeuwige en het materiële-tijdelijke, zo spreekt hij over de spiritus als de 
verbindingsschakel tussen de ziel en het lichaam. Daar waar de ziel onstoffelijk is, is de 
spiritus een onzichtbaar fijnstoffelijk luchtachtig deeltje, van een licht doorlatende substantie. 
Het wordt door de warmte van het hart uit het fijnste deel van het bloed geproduceerd en 
vandaar als een warme vitale damp door het hele lichaam verbreidt127. “Deze warme en vitale 
damp die als het ware de knoop van het lichaam en de ziel is en die door de fysici spiritus 
wordt genoemd.”128 De opgave van de spiritus bestaat eruit vanuit de ziel leven en beweging 
te schenken aan het lichaam en omgekeerd de impressies van de waarneming mede te delen 
aan de ziel. In het volgende citaat maakt Ficino expliciet een vergelijking tussen de wijze 
waarom het licht doordringt in de laagste regionen van het universum en de wijze waarop de 
spiritus het lichaam bezielt. Beide, zowel het licht als de spiritus worden wederom, net als de 
liefde en de ziel, gedefinieerd als knoop (nodus) en verbindingsschakel (vinculum). “Zo groot 
is ongetwijfeld de macht van het licht, dat het de hemelse dingen gemakkelijk, direct en in 
hoge mate verbindt met de aardse dingen, waarvan zij anders  verwijderd zouden zijn zonder 
enige betrekking met ze te hebben; en dat het niet alleen alle krachten van de sterren op de 
daaronder volgende dingen overdraagt, maar dat het de zon en de sterren zelf naar de lagere 
zijnden transporteert. En net als de spiritus de knoop van de ziel en van het lichaam is, zo is 
het licht de verbinding van het Al” (vinculum universi).129 

De spiritus verbindt, net als de ziel, het geestelijke (de ziel) en het lichaam om actieve 
wijze als een beweeglijk en leven schenkend element. Er is dus niet alleen een parallel te 
vinden tussen de fluïditeit van de contemplatieve-creatieve stroom en stromende karakter van 
de bloedsomloop, maar meer expliciet met het hart, vanwaar de spiritus zich in het hele 
lichaam verbreidt en zelfs met het bloed waar de spiritus als het ware uit wordt gedestilleerd. 
Wanneer we de zuurstof zouden zien als de goddelijk adem die, zoals de Brahman uit de 
Hindoefilosofie, het universum “be-zijnt”, “vormt” en “leven” schenkt, dan is het 
zuurstofrijke bloed, te beschouwen als de van God uitgaande creatieve stroom die via de ziel 
(de Atman) ook in de lichamelijke wereld doorstroomt. Het zuurstofarme bloed is de naar 
God opstijgende contemplatieve stroom, die vanuit gebrek aan goddelijk Zijn, verlangt door 
Hem verrijkt te worden. 

Dit totaalbeeld geeft, net als het beeld van de dubbele bloedsomloop een prachtig 
complementair evenwicht te zien: contemplatie en creatie wisselen elkaar af en vullen elkaar 
                                                        
126  Dit zou ook niet mogelijk zijn, aangezien de bloedsomloop pas begin 17e eeuw is ontdekt door William Harvey.  

127 TP, p. 274. 
128 “[...] illum vaporem [...] calentem atque vitalem, qui quodammodo corporis est nodus et animae, et spiritus a Physicis 
appellatur” (TP, deel 2, p. 30). Zie ook PMF, p. 98, p. 356. 
129 OO, p. 981. 
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aan in een ademende, stromende en scheppende beweging die het universum bezielt en tot 
heelheid brengt. Van periferie naar middelpunt en van middelpunt naar periferie, inademing 
en uitademing, inkrimping en uitzetting, regressie en progressie, eb en vloed, waarbij beide 
bewegingen elkaar complementeren als twee zijdes van dezelfde medaille. Het suggereert een 
perfecte symmetrie, een volmaakt evenwicht, dat balanceert rondom het scharnierpunt van de 
menselijke ziel in het midden van het universum. Het is de (menselijke) ziel die als derde 
element deze twee bewegingen in zich verenigt en tot synthese brengt. Wanneer we nu 
Ficino’s uitgangspunt serieus nemen, dat de ziel daad-werkelijk in het midden bevindt als 
microkosmos binnen de macrokosmos, dan zouden deze beide bewegingen aan volkomen 
elkaar ‘gewaagd’ en in evenwicht moeten zijn; elkaars volwaardig complement. Beide 
bloedsomlopen, de kleine en de grote, die tussen God en de ziel en die tussen de ziel en de 
materiële wereld, zijn namelijk letterlijk van vitaal belang.  

Conclusie zou dus moeten zijn dat bij Ficino de contemplatie evenveel waarde en gewicht 
hebben, zowel in de macrokosmos als in de microkosmos en het menselijke leven. De waarde 
en de functie van de ziel zou dan niet bestaan uit contemplatie of creatie, maar uit 
contemplatie en creatie in een samenhangend evenwicht. of beter nog: doel van de menselijke 
ziel en het menselijk leven zou eruit moeten bestaan de verbinding te leggen en te leven 
tussen contemplatie en creatie. Met andere woorden doel van het menselijk leven zou zijn de 
liefde te leven in zijn driedubbele gedaante: liefde als verlangen naar spirituele schoonheid, 
liefde als een schenken vanuit overvloed waardoor deze spirituele schoonheid kan worden 
gerealiseerd in de materiële wereld, en de liefde ‘tout court’ die de eenheid zelf is en die als 
zodanig beide liefdes omvat. Deze liefde, zou dan de eigenlijke zielsfunctie zijn waaraan de 
ziel haar universele en goddelijk waarde ontleent.  

In het volgende hoofdstuk zal ik, aan de hand van verschillende thema’s die in verband 
met contemplatie-creatie van belang zijn, laten zien dat Ficino op grond van zijn eigen 
ontologische uitgangspunten, niet komt tot dit evenwichtige beeld. In de verschillende 
analyses van deze thema’s zal duidelijk worden hoe er steeds opnieuw weer een disbalans te 
zien valt, die leidt tot contradicties met zijn eigen uitgangspunten. 
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4. Disbalans tussen Contemplatie en Creatie 

 

4.1 Inleiding 

In de vorige drie hoofdstukken heb ik laten zien dat Ficino door zijn ontologische 
uitgangspunten alle voorwaarden schept voor een evenwichtige samenhang tussen 
contemplatie en creatie. Hij doet dit allereerst door deze samenhang in God te leggen. Ten 
tweede door de het macrokosmische scheppingsproces te beschouwen als een soort 
wisselstroom waarbinnen contemplatie en creatie elkaar complementeren en in balans zijn. 
Ten derde door de ziel in het hart te plaatsen van deze macrokosmische dynamiek als een 
actieve bemiddelaar van deze contemplatieve en creatieve stroom. En ten slotte door de 
parallel te trekken tussen God en menselijke ziel waardoor hij de koppeling maakt met het 
eerste uitgangspunt en daarmee de ziel zowel het goddelijk vermogen tot contempleren als 
creëren toekent. Aan het einde van het derde hoofdstuk heb ik beschreven hoe dit leidt tot een 
totaalbeeld, waarbinnen contemplatie en creatie in balans lijken zijn. In dit hoofdstuk zal ik 
echter laten zien dat Ficino, ondanks de gehanteerde uitgangspunten, deze balans in zijn 
filosofie niet waarmaakt, en dat deze in alle opzichten doorslaat naar de kant van de 
contemplatie. Dit doe ik aan de hand van vier thema’s die mijns inziens het meest van belang 
zijn in deze context, hoewel er wellicht ook nog andere thema’s of gezichtshoeken zouden 
zijn, die deze disbalans zouden kunnen aantonen. De thema’s die ik gekozen heb zijn: 1) De 
verhouding tussen het geestelijke en het lichamelijke. 2) De paradox tussen enerzijds de 
eenduidige bestemming en anderzijds de dubbele appetitus naturalis die Ficino toekent aan 
de menselijke ziel. 3) Het dubbele liefdesbegrip dat we in hoofdstuk 2 en 3 hebben kunnen 
onderscheiden, verbonden met de contemplatieve, resp. de creatieve stroom. Al deze vier 
thema’s werpen ieder vanuit een ander perspectief licht op de disbalans tussen contemplatie 
en creatie. Ten slotte zal ik in de laatste paragraaf de conclusies van de vier analyses 
samenvatten en met elkaar in verband brengen, waardoor mijn these nog verder bekrachtigd 
wordt.  

 

4.2  De verhouding het geestelijke en het lichamelijke 

 
De relatie tussen contemplatie en creatie in het werk van Ficino, komt voor een groot deel 

neer op de relatie tussen het spirituele en materiële: Het contemplatieve proces beweegt zich 
weg uit het materiële strevend naar het spirituele; het creatieve proces, beweegt zich in 
omgekeerde richting naar de materie toe, strevend naar de vorming van het materiële. Bij het 
eerste proces is sprake van een verlangen naar de absolute schoonheid en perfectie; bij het 
omgekeerde proces wordt deze spirituele schoonheid vormgegeven en geschonken in de 
materiële wereld. In de Theologia Platonica vinden we behalve de primaire invloed van het 
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Platonisme, dat vooral de contemplatieve weg beschrijft, ook de secundaire invloed van 
enerzijds de scholastiek (Aristotelisme) waarvan het begrippenkader deels tegemoet komt aan 
de beschrijving de creatieve weg te beschrijven en als het Hermetisme, dat waaraan het idee 
van de middenplaatsing van de ziel is ontleend130.  

Het is dan ook vooral de Theologia Platonica waarin het belangrijkste en meest 
vernieuwende axioma van Ficino’s filosofie gestalte krijgt: de middenstelling van de 
menselijke ziel in het universum. Ten eerste wordt aan de zijnslagen onder de ziel meer 
waarde toegekend en krijgt de materie voor het eerst een volledige zijnsstatus131. Daarmee 
komt ook de incarnatie van de ziel en haar aardebestaan  in een positiever licht te staan. Door 
de betekenis van de ziel zo expliciet te beschrijven in termen van het ‘verbindende’ tussen 
geest en lichaam, krijgt juist de scheppende, vormende, en realiserende functie van de ziel 
gewicht, niet alleen voor haar eigen  leven en lichaam, maar voor de hele lichamelijke wereld. 
Haar wordt de liefde voor het lichaam geschonken om het te kunnen leiden en vooral te 
vormen, zoals God en de Engelintelligentie de ziel sturen en vormen. De ziel krijgt daarmee 
een zekere verantwoordelijkheid tegenover de zijnslagen onder haar; een 
verantwoordelijkheid die in dienst staat van God. Door de materie te (in)formeren volgens de 
concepten van de ratio en de ideeën die ze van de Intelligentie ontvangt en zo het goddelijk 
scheppingsproces voort te zetten, stelt zij zich zoals we gezien hebben in dienst van God en 
zijn schepping.  

De formatie van de materie betekent bezieling, vergeestelijking, verlevendiging en 
transformatie van de materiële wereld. Een functie die ik heb samengevat onder de noemer 
‘creatief’. In plaats van haar te devalueren, te ontvluchten wordt deze juist erkend en wordt er 
een liefdevolle verbinding mee aangegaan, opdat ook de materiële wereld deel kan hebben 
aan het goddelijk licht. De materie wordt zodoende tot op het laagste niveau gevormd en 
verlicht. Het uiterlijke aspect van vorm en licht wordt, zoals beschreven in hoofdstuk 2 door 
Ficino gezien als “schoonheid”. In plaats van dus de absolute spirituele schoonheid te 
verlangen ver van de materiële wereld, wordt deze schoonheid dus geschonken. God heeft de 
ziel door haar middenpositie de expliciete taak toevertrouwd om de materiële wereld “mooi te 
maken”. "De mens maakt niet alleen gebruik van de elementen maar maakt ze ook mooi."132 
De functie van de ziel in relatie met de materiële wereld bestaat dus niet in het streven zelf 
gevormd en geperfectioneerd worden door het ontvangen van de absolute schoonheid, maar in 
het streven om het materiële zelf te vormen en informeren en zo schoonheid te verlenen. 
"Kortom, de mens imiteert alle werken van de Goddelijk natuur, en vervolmaakt alle werken van de 

                                                        
130 Het belangrijkste uitgangspunt van het Platonisme is dat de ware werkelijkheid die van de eeuwige ideeën is, terwijl de 
materie daarentegen een zeer lage zijnsorde wordt toegekend, grenzend aan het niet-zijnde. In het Aristotelisme bevindt zich de 
vorm/idee uitsluitend in de materie, waardoor deze wordt gevormd en gerealiseerd. In het Platonisme wordt de kennis van en 
eenwording met de spirituele ideeënwereld (de contemplatieve weg) nagestreefd, terwijl zintuigelijke kennis en creatieve 
processen als onwaar en minderwaardig worden afgedaan. Het Aristotelisme daarentegen schenkt veel meer aandacht aan 
empirische kennis van de natuur, waarbinnen de ideeën immers gerealiseerd zijn. Bovendien bestaat er een veel uitgebreider 
begrippenkader om vormingsprocessen te beschrijven (zoals bijvoorbeeld de begrippen act en potentie). 
131 Prof.dr.mag. K. J. Schuhmann, De eeuwwenden, deel 2: Renaissance 1600. Filosofie en Godsdienst, onder redaktie van A. 
Klukhuhn (Utrecht, 1989). 
132 "Nec utitur tantum elementis homo, sed ornat." (TP, deel 2, p. 225). 
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lagere natuur, verbetert ze en vult ze aan."133 Het gaat hierbij dus niet alleen om een acceptatie 
en waardering van de materiële wereld, maar om een ingrijpende transformatie door midden 
van de vorm-idee. Je zou kunnen spreken over een herschepping van de materie, van het 
lichaam, van de natuur.  

Bij Ficino wordt de kunst, zoals gezien, niet meer zo radicaal afgeschreven als door Plato, 
als zijnde een imitatie van een imitatie, een afschaduwing van een afschaduwing, maar als een 
directe uiting van de eigen goddelijk ideeën van de kunstenaar. Omzetten van het geestelijke 
in het tijd-ruimtelijke. Omzetten van het universele naar het particuliere: daardoor meerdere 
kunsten in plaats van één, hetgeen als superioriteit boven de dieren wordt gezien. Hoe hoger 
de kennis, hoe dieper en groter de uitwerking en impact op materie. Wanneer de ziel alle 
kennis zou bezitten, zou zij in staat zijn het universum te creëren. 

“Hoe zou men, gezien het feit dat de mens de ordening van de beweging van de hemelen heeft 
waargenomen, haar voortgang en haar verhoudingen of haar resultaten, kunnen ontkennen 
dat hij bijna hetzelfde genie bezit als de schepper van de hemelen en dat hij, in zekere mate, de 
hemelen kan scheppen, indien hij de instrumenten en de hemelse materie daarvoor zou 
vinden? Want hj creëert ze nu al, op andere wijze natuurlijk, maar volgens een vergelijkbaar 
plan.”134 

Aangezien de ziel niet alleen haar eigen lichaam kan vormen waarmee het verbonden is, 
maar ook andere lichamen, moet in ruimere zin ook gedacht worden aan de geneeskunst, de 
landbouw, de kunst, de politiek, de ethiek en het domein van het sociale en praktische leven, 
overal waar het de relatie van de ziel betreft met de materiële wereld en de dimensie van tijd 
en ruimte; waar het niet gaat om het zelf “geïnformeerd” en geperfectioneerd te worden, maar 
om het streven ‘de ander’(het tijd-ruimtelijke) te vormen en “informeren”. Al deze met 
‘formatie’ verwante onderwerpen komen met name in de Theologia Platonica aan bod, waar 
het scholastieke-aristotelische begrippenkader zich beter leent om deze onderwerpen recht te 
doen, te benoemen en te analyseren. En het is niet verwonderlijk dat de hoofdstukken in de 
Theologia die gaan over het praktische en creatieve vormingsprocessen, Ficino het 
Aristotelische- scholastieke begrippen hanteert als potentia, actus, virtus en opus. In deze 
meer Aristotelische context wordt niet het passieve, aan de goddelijk wil overgeleverde aspect 
van de ziel benadrukt, maar met name het actieve, vrije, creatieve deel van de ziel; niet het 
excarnerende, maar het incarnerende. Het is zelfs juist vanwege deze scheppende kwaliteiten 
dat de ziel goddelijk wordt genoemd. Juist in het scheppende vermogen ziet Ficino de 
menselijke waardigheid gelegen. Op deze wijze krijgt de incarnerende creatieve beweging de 
kans om een gelijkwaardig tegenwicht te vormen van de excarnerende contemplatie. 

Wanneer we echter de balans opmaken dan zien we dat niet alleen de titel van de 
Theologia Platonica, maar ook de inhoud, ondanks deze scholastieke invloed, nog altijd een 
sterk overwegend platoons wereldbeeld laat zien, dat gebaseerd is op de polariteit tussen geest 

                                                        
133 "Denique homo omnia divinae naturae opera imitatur et naturae inferioris opera perficit, corrigit et emendat" (TP, deel 2, p. 
223). 
134 " Cum igitur homo caelorum ordinem unde moveantur, quo progrediantur et quibus mensuris, quidve pariant, viderit, qui 
neget eum esse ingenio, ut ita loquar, pene eodem quo et auctor ille caelorum, ac posse quodammodo caelos facere, si 
instrumenta naktus fuerit materiamque caelestem, postquam facit eos nunc, licet ex alia materia, tamen persimiles ordine?" (TP, 
deel 2, p. 226) Verg. A. Nygren, Agape and eros, pp. 242-247. 
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en lichaam, waarbij alleen het geestelijke realiteit en dus waarde wordt toegekend. Bij Ficino 
is er weliswaar geen sprake meer van een absolute dualiteit, maar meer om een door de 
aristotelische gradaties  en neoplatoonse hypostasen ‘verbonden’ dualiteit tussen het 
geestelijke en lichamelijke. Bovendien is er net als bij Plotinus niet meer alleen sprake van 
een teruggaande beweging van het universum naar God, maar eveneens uitstromende, 
scheppende beweging van God naar het universum, zoals duidelijk wordt in de lichtmetafoor. 
Maar dan nog staat het licht voor de geestelijke dimensie en de duisternis voor de materie, 
waarmee al direct de waardering van geest en lichaam is gegeven.  De ziel vindt haar 
oorsprong in de lichtbron, het hoogste spirituele Zijn, namelijk God. Haar afdaling in de 
materie wordt volgens Ficino, in overeenstemming met het platoonse wereldbeeld, heel 
letterlijk beschouwd als een degradatie en verbanning, waardoor het pure licht van de ziel 
verduisterd raakt. De lagere zinnen, de zintuigelijk waarneembare wereld en de natuur 
worden als bedrieglijk en verleidend (afleidend van de spirituele binnenwereld) afgeschilderd, 
omdat ze niet meer dan een afspiegeling zijn van de ware ideeënwereld. Het is geen thuisland, 
maar een oord dat de mens vervreemdt van zijn ware natuur en zijn oorsprong. Ook het 
lichaam is geen “place to be”, maar een gevangenis die de ziel geketend houdt. De goddelijk 
en onsterfelijke ziel ervaart de incarnatie zelfs als een vorm van sterven en ze leeft pas weer 
op naarmate ze zich uit het lichaam kan onttrekken135.  

"[...] Ik zal niet ingaan het feit dat alle mensen niet huilen wanneer zij sterven, terwijl allen 
huilen wanneer zij geboren worden en in tranen aan deze reis in ballingschap op aarde 
beginnen, alsof ze het betreuren." 136 

Doel van de mens is dan ook zijn ziel te bevrijden uit deze zielendood – de zware ketenen 
van het lichaam en de vervreemdende en illusoire zintuigelijk waarneembare en materiële 
buitenwereld - en steeds verder op te stijgen naar het spirituele thuisland. Zich boven de 
materie verheffend wordt de ziel gezuiverd van diens verduisterende en vertroebelende 
invloed en ‘verlicht’ in beide betekenissen van het woord. Dit vermogen van de ziel, om zich 
uit de materie, uit het lichaam te onttrekken, wordt gezien als bewijs van haar verheven 
status137. Om geïnformeerd en geperfectioneerd te kunnen worden, moet de ziel dus alle 
imperfectie ontvluchten. Het is een regressief proces dat van veelheid, verscheidenheid en 
individualiteit leidt naar eenheid, uniformiteit en universaliteit. In de uiteindelijke éénwording 
met God lost dan ook alle individualiteit op. Tijdens het leven komt deze contemplatieve weg 
tot uiting in een teruggetrokken leven met zo weinig mogelijk praktische activiteiten, van 
onthouding op het gebied van zinnelijk genot, gewijd aan studie (met name filosofie), 
meditatie en de beoefening van religiositeit. Het temperament dat met deze levenshouding 
wordt geassocieerd en daardoor in een positief daglicht komt te staan is de melacholie.138 Het 

                                                        
135 Zie TP, deel 2, p. 285; PMF, p. 206. 
136 "Mitto quod non omnes morientes lugent, lugent autem nascentes omnes, et quasi inviti a lacrimis terrenum hoc iter 
auspicantur tamquam exilium." (TP, deel 3, p. 143)citaat checkenXXX 
137 TP, deel 2, p. 51; TP, deel 1, p. 137. 

138 met F. Saxl, Dürer' "Melancolia I" (Leipzig en Berlin, 1960); R. Klibansky ,E. Panofsky en F. Saxl, Saturn and Melancholy, 
(London, New York ,1964) 
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is een weg die bijna letterlijk een oefening is in het fysieke sterven, een ‘mediatio mortis’ en 
die zich voorbereidt op en mediteert over de dood en het leven na de dood.  

"Wat doen wij anders in de moraalfilosofie, dan onze ziel zich van haar neiging tot het 
lichaam te laten afwenden? Wat doen wij anders in de speculatieve filosofie, dan onze ratio 
afstand te laten nemen van de zintuigen? Het hele doel van de filosofie, zo zegt Plato ons, is te 
mediteren over de dood, want de dood is voor de ziel de bevrijding van het lichaam."139 

 
Een ziel die zich terugtrekt uit het lichaam als uit een dode huls, is niet in staat binnen de 

lichamelijke wereld te creëren. Deze beweging en hang naar het spirituele, staat haaks op het 
verlangen naar het willen manifesteren in het materiële. Kunst en creatie hebben in de 
platoonse filosofie dan ook weinig waarde omdat ze gezien worden als een nabootsing van de 
natuur en daarmee een nog verdere afspiegeling van een afspiegeling. In het Platonisme wordt 
de contemplatie, als excarnatieproces dan ook eenduidig beschreven als positief, terwijl de 
creatie, als incarnatieproces, een negatieve connotatie heeft. Alle nadruk ligt op de terugweg 
van de ziel en haar hereniging met haar spirituele oorsprong. Het is dan ook niet voor niets 
dat het contemplatieve proces bij Ficino volledig in het licht staat van het platoonse 
wereldbeeld en beschreven wordt in platoonse en Neoplatoonse termen. Ook het liefdesbegrip 
dat ten grondslag ligt aan dit contemplatieve proces als het verlangen naar spirituele 
schoonheid, is platoons (eros)140.  

Zoals gezegd speelt de waardering van de kunst(en) en meer in het algemeen de 
waardering van alle manifestaties waarin de menselijke ziel haar hogere kennis en inspiratie 
uitdrukt, een belangrijke rol bij Ficino. Maar ook hier is opvallend dat al deze vormen van 
“creatie” in het licht wordt behandeld van de “contemplatie”. Het dertiende hoofdstuk van de 
Theologia Platonica, de enige plaats waar hij zo expliciet spreekt over de verschillende 
kunsten, leiderschap, wetenschap en andere menselijke praktische vermogens, heeft namelijk 
als doel het bewijzen van de onsterfelijkheid van de ziel. Dit doet hij door met name de 
superioriteit van de rationele ziel en de geest te bewijzen boven het lichaam. In zijn 
bespreking van de verschillende kunsten is dan ook opvallend dat hij vooral het inspiratieve 
of het kennisaspect behandelt en waardeert en niet de uiteenzetting met de materie.  Er kan bij 
Ficino daarom allerminst gesproken worden over een scheppingstheorie, maar veeleer over 
een inspiratieve of contemplatieve theorie.  

In lijn met deze tendens rangschikt hij de verschillende kunsten naar de ‘hoogte’ van de 
kennis of inspiratie (corresponderend met de verschillende lagen van de ziel) en de ‘hoogte’ 
van de materie waarin de kunst zich uitdrukt. Het technisch kunnen, waarvoor rationele 
kennis nodig is, staat bijvoorbeeld lager aangeschreven dan het geïnspireerde kunnen (zoals 
bijvoorbeeld geïnspireerd dichterschap, waarbij de ziel goddelijk inspiratie ontvangt en 
daarmee de kunst optilt naar een hoger plan). Zo staat plastische kunst lager aangeschreven 
dan de muziek, die zich uitdrukt in meer de spirituele materie van het geluid. De waardering 

                                                        
139 "Quid per philosophiam moralem aliud agimus quam ut animam ab affectu corporis seiungamus? Quid per philosophiam 
speculatricem aliud quam ut rationem a sensibus sevocemus? Totum hoc philosophiae studium, ut inquit Plato, est meditatio 
mortis, siquidem mors est animae a corpore liberatio." (TP, deel 3, p. 143) 
140 Zie paragraaf 4.4. 
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van de verschillende soorten ‘materie’ hangt wederom samen met de waardering 
overeenkomstige waardering van de verschillende zintuigen. De hogere zintuigen, waaronder 
Ficino de ratio, het gezichtsvermogen en het gehoor verstaat, zijn als enige in staat om 
schoonheid waar te nemen, waarbij de ratio weer hoger staat dan het gehoor en het gehoor 
weer hoger dan het gezichtsvermogen. De lagere zintuigen als de tastzin, de geur en de smaak 
worden radicaal uitgesloten van de beleving van schoonheid en van de liefde. Hieruit moeten 
we concluderen dat de lichamelijke gebieden en ervaringen van het menselijke bestaan die 
met deze zinnen in contact staan, onbereikbaar blijven voor de vorming vanuit het hogere 
bewustzijn. Zo zou je kunnen denken aan kookkunst of de parfumerie die volgens deze 
opvatting geen deel hebben aan schoonheid. De lichamelijke voortplanting wordt door Ficino 
beschouwd als een positieve creatie omdat het de onsterfelijkheid van de menselijke soort 
waarborgt, maar de seksualiteit wordt daarentegen afgewezen als een dierlijke drift. Daarmee 
wordt het de seksualiteit ontzegd om zich, als een van de menselijke uitingen onder invloed 
van een hoger bewustzijn, te transformeren tot een erotische kunst. 

Niet alleen wordt de menselijke creatie gezien haar plaats en behandeling overschaduwd 
door de contemplatie. We zien dit overwicht ook kwantitatief terug in de inhoud van de 
Theologia Platonica. De hoofdstukken die handelen over de contemplatieve weg zijn ver in 
de meerderheid vergeleken bij de hoofdstukken die handelen over de waardigheid van de 
mens, de scheppende vermogens en de creatieve weg. 141 Ditzelfde geldt voor de plaats die 
Ficino inruimt voor de behandeling van de bovenste drie geestelijke zijnslagen (God, de 
Engelintelligentie en de rationele Ziel) in vergelijking met de onderste drie zijnslagen 
(idolum, natuur, materie). Dit is alles is in overeenstemming met het doel dat Ficino had met 
het schrijven van de Theologia Platonica, namelijk het bewijzen van de onsterfelijkheid van 
de menselijke ziel, door middel van het aantonen van haar spirituele substantie en oorsprong. 

Daarmee komen we tevens op het laatste punt dat aantoont hoe Ficino, onder invloed van 
het Platonisme, het spirituele laat prevaleren over het materiële. Zowel door Ficino142 als door 
al zijn commentatoren wordt de middenstelling van de menselijke ziel in het centrum van het 
universum keer op keer wordt benadrukt. Deze middenstelling echter gaat naar mijn mening 
enigszins mank. Want hoewel de middenplaatsing van de ziel het materiële en daarmee de 
creatieve weg van de ziel, veel meer in evenwicht brengt met het spirituele en de 
contemplatieve weg, vindt deze toch nog altijd plaats binnen een platoons universum, waarin 
het spirituele nu eenmaal dominant is aan het materiële. Wanneer we de symmetrie die Ficino 
nastreeft letterlijk en strikt zouden opvatten zou dat impliceren dat de ziel zowel een 
geestelijke als een lichamelijke natuur kent, terwijl de ziel als geheel onsterfelijk, geestelijk 
en onlichamelijk is.143 De rationele ziel heeft wel een deel (idolum) dat in contact staat met 
en werkzaam is in het lichaam, maar zij is zelf geheel onsterfelijk, geestelijk en 
onlichamelijk.144. Zij beweegt zich wel in de tijd, maar is qua substantie onsterfelijk. De 
                                                        
141 Van alle achttien boeken van de Theologia Platonica is er slechts één en daarvan ook slechts één hoofdstuk (hoofdstuk 3 van 
boek 13) dat specifiek spreekt over de kunsten en het leiderschap. 
142 TP, deel 1, pp. 137-138. 

143 TP, deel 1, p. 150. 
144 TP, deel 1, p. 150. 
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werking van de ziel vindt dus wel plaats in het lichamelijke en het tijdelijke, maar ontologisch 
of qua substantie gezien is zij in haar geheel onlichamelijk en onsterfelijk en behoort dus tot 
de geestelijke helft van het universum. Je zou kunnen zeggen dat ze het functionele midden 
van het universum is, maar strikt genomen niet het ontologische midden, ook al wordt dit in 
zijn filosofie wel zo voorgespiegeld145.  

Ook binnen de ziel hebben de vermogens die meer direct de relatie met het geestelijke 
vertegenwoordigen (de mens en de ratio) overwicht over het vermogen dat in relatie staat met 
het lichamelijke (het idolum). Aangezien de ziel dus qua substantie tot het spirituele behoort,  
krijgt de appetitus naturalis of de liefde die zich uitdrukt in het contemplatieve streven, als 
vanzelf een overwicht. Het is namelijk de contemplatieve weg die de ziel verbindt met haar 
thuisland en oorsprong. Elders zegt Ficino dat de ziel, op grond van haar dubbele neiging naar 
zowel het spirituele als het lichamelijke, ook een dubbele natuur moet worden toegekend. 
Maar dan nog, is ook het idolum, qua substantie nog steeds onlichamelijk. In feite zou je 
moeten stellen dat ontologisch gezien niet de menselijke ziel, maar de mens als compositum 
van geest, ziel en lichaam, in het centrum staat van het universum. In de literatuur over Ficino 
wordt inderdaad vaak vermeld dat Ficino de mens in het centrum van het universum plaats, 
hetgeen mijns inziens onjuist is. Natuurlijk is het wel waar dat met de middenplaatsing de 
menselijke ziel, ook de focus bij de mens en het menselijke bestaan komt te liggen. Maar 
wanneer we Ficino zelf volgen, moeten we constateren dat voor hem de essentie van het 
mens-zijn gelegen was in de menselijke ziel: ‘Homo est animus’ zo luidt de titel van een 
filosofische brief. Het is de menselijke ziel, en niet de mens die in het midden staat van het 
universum.  

Interessant is hoe zijn leerling Pico della Mirandola wel de mens als lichamelijk en 
geestelijk wezen in het midden stelt146, en hoe daardoor ook meer gewicht en aandacht wordt 
geschonken aan de creatieve vermogens en ontwikkeling van de mens die worden beschouwd 
als uitingen van zijn waardigheid. Zo zien we ook in de middenstelling van de ziel, een uit de 
platoonse traditie stammend accent op het geestelijke. Ficino omzeilt deze disbalans door de 
middenpositie van de ziel vooral te beschrijven als een midden tussen het eeuwige en het 
tijdelijke. “Tussen de zijnden die uitsluitend eeuwig zijn en zij die uitsluitend tijdelijk zijn, is 
de ziel als het ware de verbinding tussen beiden.” 147 Of misschien moeten we, in plaats van 
de negatieve interpretatie van ‘omzeilen van het probleem’, Ficino’s bewoordingen opvatten 
als een adequate aanduiding die erop wijst dat de cruciale positie van de ziel niet statisch, 
maar vooral dynamisch moet worden opgevat: de ziel is het beweeglijke midden tussen 
eeuwigheid en tijd binnen een universum dat als geheel eveneens in een proces verkeert 
tussen eeuwigheid en tijd. 

                                                        
145 Het ligt er dus eigenlijk de symmetrie van het universum wordt beschreven: in termen van geestelijk-lichamelijk of in termen 
van eeuwig-tijdelijk. In het eerste geval is de ziel niet helemaal het midden; in het laatste geval wel. 
146 Zie Kristeller (PMF) over het universele karakter dat Pico de mens toedicht, p. 107: “Der Körper entspricht den Elementen, 
der Spiritus dem Himmel, die ernährende Seele den Pflanzen, die Wahrnemung den Tieren usf. In dieser Aufzählung ist vor 
allem zu beachten, daß Körper und Spiritus als gleichberechtigte Bestandteile des menschlichen Wesens ercheinen, wächrend 
Ficino sich in ähnlichen Überlegungen stets auf die Teile der Seele beschränkt. Darum kommt offenbar der Unterschied der 
platonischen und aristotelischen Definition des Menschen zum Ausdruck, auf den Ficino sich mehrfach bezieht.” 

147 "Sed inter illa quae sunt aeterna solum atque illa quae solum sunt temporalia, esse animam quasi quoddam vinculum 
utrorumque" (TP, deel 1, p. 138). 
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De dominantie van het Platonisme in het werk van Ficino verklaart het feit dat de 
contemplatie een veel grotere en centralere plaats wordt toegekend dan de creatie. 

 

4.3 De bestemming van de menselijke ziel en de dubbele appetitus naturalis 

Zoals we gezien hebben wordt de theorie van de appetitus naturalis, waarmee Aristoteles 
de beweging van de elementen naar hun natuurlijke plaats verklaarde, door Ficino toegepast 
op alle zijnden in het universum. De appetitus naturalis, wordt bepaald door enerzijds 
bepaald door de natuur van een zijnde en anderzijds door zijn oorzaak, die volgens de 
teleologie van Aristoteles eveneens zijn bestemming uitmaakt. Zo kennen alle zijnden een 
neiging die naar een specifiek doel beweegt, namelijk naar de eigen direct oorzaak. In de 
platoonse context wordt deze terugkeer naar de oorsprong uitgelegd als een willen van het 
absolute Goede of een verlangen naar het absolute Schone, zoals beschreven in hoofdstuk 2. 
Of Ficino deze terugkeer naar de oorzaak nu beschrijft in termen van de platoonse filosofie of 
van de aristotelisch-scholastieke filosofie, het idee van de identificatie van oorzaak en doel, 
blijft hetzelfde. 

In tegenstelling tot alle andere zijnden in het universum, kent Ficino de ziel een dubbele 
natuur en een dubbele appetitus naturalis toe. Hij stelt namelijk dat de ziel in het midden van 
het universum geplaatst een dubbel perspectief kent en naar beide perspectieven een neiging 
en een beweging laat zien: zowel strevend naar het hogere, dus in de richting van haar 
goddelijk oorzaak, maar ook naar de lichamelijke wereld, dus eigenlijk juist in 
tegenovergestelde richting van haar oorzaak.  Hij concludeert dan ook dat de ziel een dubbele 
natuur heeft: een eeuwige natuur die tendeert naar de spirituele wereld en een tijdelijke natuur 
die tendeert naar de lichamelijke wereld. Ook in de De Amore wordt zoals gezien gesproken 
van een dubbele liefde: een hemelse, zich naar boven richtende liefde, en een gewone, naar 
beneden neigende liefde.  

Gezien de dubbele natuur en de dubbele bewegingsrichting van de ziel zou je op grond van 
de leer van de appetitus naturalis, kunnen veronderstellen dat de ziel ook een dubbele 
bestemming kent.  Echter, de ziel kent maar één oorzaak De oorzaak van de ziel is niet de 
Intelligentie, zoals bij Plotinus. Ze is ook niet geschapen door een andere ziel148 en ook niet 
gevormd uit een reeds bestaande materie149. Ficino stelt met nadruk dat de oorzaak van de 
ziel God zelf is, die iedere ziel direct vanuit het niets geschapen heeft en dus heeft de ziel ook 
maar één doel en dat is terug te keren naar en zich te herenigen met God. De meest natuurlijke 
karakteristiek van de mensheid is dan ook de religie150, het verlangen naar hereniging met 
God en het streven om zelf God te worden.151 

                                                        
148 TP, deel 2,  p. 83f. 
149 TP, deel 2,  p. 88. 

150 TP, deel 2,  p. 279: “religie is van alle dingen het meest eigen en waar [onmiskenbaar] aan de menselijke soort.” 
151 TP, deel 1, p. 246. 
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"Zo gauw zij geboren is uit God, richt de ziel zich als door een natuurlijk instinct naar God 
haar vader, evenals het vuur dat, eenmaal ontstoken op aarde, zich onder invloed van de 
hogere oorzaken, zich door een streven van zijn natuur naar de hogere regionen richt. En 
zodra zij naar God is gericht, wordt zij door Zijn stralen verlicht." 152 

 
We zien dus de paradox dat Ficino enerzijds de ziel een dubbele neiging (appetitus 

utrisque) toekent op basis van haar dubbele natuur, en anderzijds maar één enkel bestemming, 
namelijk God, op basis van haar oorzaak of oorsprong.  

Deze tegenspraak wordt nog versterkt door het feit dat Ficino nu juist de gewone liefde, 
die tendeert naar het lichamelijke, beschouwt als het meest “eigen aan de ziel”, dat wel 
zeggen als natuurlijk gegeven met haar schepping als ziel, dus behorend tot haar species. De 
hemelse liefde daarentegen,  is een secundaire liefde die zij te danken heeft aan de instraling 
van de Engelintelligentie in de ziel, maar behoort haar eigenlijk niet toe. Ook het vermogen 
van de Engelintelligentie boven haar, evenals de in de inhoud van de spirituele ideeën die 
door de intelligentie worden waargenomen, behoren haar strikt genomen niet toe, maar 
ontvangt zij van de Intelligentie. Als dit zo zou zijn dan zou op grond van zijn leer van de 
appetitus naturalis, die uitgaat van de natuur van een species, haar bestemming in het 
lichamelijke moeten liggen, en zou in dat streven haar meest specifieke functie gelegen zijn. 

Dit zegt Ficino dan ook: de meest specifieke taak van de ziel is het verbinden van het 
geestelijk met het lichamelijke, ofwel het doorgeven van de hogere spirituele vormen aan de 
natuur om deze op die manier te bezielen. Ficino benadrukt het belang van dit creatieve, met 
het lichaam verbondene, vermogen van de ziel, zonder welke de hele materiële dimensie van 
het universum los zou raken van de geestelijke dimensie en van God. Er zou geen leven, geen 
groei, geen voortplanting en geen schoonheid meer bestaan in het materiële domein. Het zou 
er letterlijk “een dooie boel” worden. Hij stelt dan ook dat de ziel gedurende dit leven het 
lichaam nooit mag of kan verlaten, omdat zij daarin immers belangrijke vitale taken te 
vervullen heeft. Van de andere kan zegt hij dit laatste nu juist in het licht van zijn pleiten voor 
de contemplatieve weg die eruit bestaat zich zoveel mogelijk van het lichamelijke te 
onthechten, zich uit het lichaam terug te trekken, zich niet door lichamelijke behoeften te 
laten leiden en zich zoveel mogelijk te richten op het innerlijke schouwen. Hij lijkt alsof hij 
bijna met spijt moet toegeven dat dit helaas niet helemaal mogelijk is, omdat dit immers tot de 
dood zou leiden. Het lichaam blijft dus om aandacht vragen, vanuit het perspectief van de 
contemplatieve weg, als een negatieve, afleidende, aandacht wordt beschouwd. Een terugval 
naar beneden, een noodzakelijk kwaad. 

We zien hier dus een contradictie: de ziel beweegt in twee richtingen vanuit een dubbele 
appetitus naturalis en dus een dubbele natuur en een dubbel doel, maar er is slechts één 
bestemming, namelijk God. Het verlangen zich te verbinden met een lichaam komt daarmee 
in de schaduw te staan van het verlangen naar God en krijgt, ondanks het belang dat eraan 
wordt toegekend, een secundaire of zelfs negatieve betekenis. Het is immers alleen de 
contemplatieve weg, die uiteindelijk als naar de ultieme bestemming kan leiden. 

                                                        
152 "Porro anima statim ex deo nata, naturali quodam instinctu in eum, parentem suum, convertitur, quemadmodum ignis in terra 
speriorum vi genitus confestim nature impetu ad superiora dirigitur. Conversa in eum, eius radiis illustratur" (DA, p. 172). 
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Het feit dat de ziel maar één bestemming kent betekent dus dat er eigenlijk ook maar 
sprake is van één ‘goede’ weg, namelijk de contemplatieve weg. Alleen contemplatie immers 
kan de ziel via de Engelintelligentie boven haar voeren naar het thuisland waar zij naar op 
zoek is en waar zij uiteindelijk rust en vervulling zal vinden. De “weg” in omgekeerde 
richting, die zich feitelijk afkeert van God, is in feite  de “slechte weg”, of op zijn minst een 
“omleiding” of een “dwaalweg”.  Behalve het feit dat de creatieve weg van God weg leidt, 
wordt materie, daar waar de dwaalweg heen leidt, als zodanig ook nog eens als minder “goed” 
beschouwd dan de spirituele zijnslagen. Hoewel het hele universum door Ficino als relatief 
goed wordt beschouwd, heeft de hiërarchie van het goede namelijk onmiskenbaar zijn 
neerslag op de waardering van de contemplatie en de creatie, via de regionen waarmee zij 
zich verbinden en de richting waarin zij bewegen. De beweging van de ziel naar het spirituele, 
dat wil zeggen de contemplatieve weg, is de goede weg (ad optimum), terwijl de creatieve, 
daaraan tegenovergestelde weg richting de materie, wordt beschouwd als de slechte weg (ad 
deteriorem partem)153. 

Hoewel volgens Ficino alleen de contemplatieve weg en de hemelse amor tot de ware 
bestemming van de ziel leidt, stelt hij vreemd genoeg dat ook de gewone liefde van de ziel of 
de appetitus die zich op het lichaam richt uiteindelijk haar volkomen doel zal bereiken. 
Opnieuw vanuit het idee dat geen enkel natuurlijk streven onvervuld mag blijven, stelt hij dat 
de ziel zich uiteindelijk niet alleen zal herenigen met God, maar ook met haar lichaam. Op het 
moment dat het hele universum zijn doel zal bereiken en iedere beweging tot rust komt, zal de 
ziel haar lichaam hervinden en hernemen, niet als een vergankelijk lichaam, maar als een 
eeuwig lichaam. Op deze wijze legt hij de opstanding van het lichaam aan het einde der tijden 
uit. Het is de manifestatie van het tot het einde en perfectie komen van het creatieve, op het 
lichaam gerichte verlangen van de ziel, en net als het spirituele streven is deze voleinding, 
deze perfectie geen tijdelijke, maar een eeuwige realisatie. Ondanks deze erkenning en 
bekrachtiging van wat ik “de creatieve” liefde van de ziel heb genoemd, doet Ficino deze 
waarde van de creatieve liefde en creatieve weg dus tegelijkertijd teniet. Omdat het 
paradoxalerwijze niet de creatieve weg is die leidt tot de vervulling van de creatieve liefde, 
maar de contemplatieve weg!  

Het laten eindigen van de beweging van de ziel in haar bestemming, is natuurlijk de 
logische consequentie van de definitie van liefde als een verlangen: op het moment dat het 
object van het verlangen wordt bereikt is het verlangen vervuld en komt de beweging tot rust. 
Anderzijds is juist deze goddelijk éénwording hét moment dat deze bestemming zou kunnen 
transformeren tot het uitgangspunt een nieuwe beweging. Wanneer Ficino zegt dat met de 
hereniging met God, de ziel zelf goddelijk of God wordt, dan zou dat betekenen dat ook de 
eenheid tussen contemplatie en creatie een feit is. En dat betekent dat de ziel, vanuit de 
perfectie van Zijn, net als God in staat is tot scheppen vanuit overvloed.  

Maar wanneer de beweging van de ziel eindigt met het bereiken van de goddelijk 
bestemming, wint ook hier de contemplatie het uiteindelijk van de creatie, omdat de creatie 
met het bereiken van de ultieme bestemming geen kans meer krijgt. De vergoddelijking van 

                                                        
153 TP, deel 2, p. 27. 
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de ziel blijft als het ware hangen in de contemplatie en vormt geen nieuwe impuls voor een 
creatieve beweging. Deze tendens bij Ficino is niet alleen waarneembaar in de ultieme 
schouwensact, maar ook tijdens de contemplatieve weg naar die ultieme schouwensakt. Ook 
een lagere graad van verlichting wordt door Ficino namelijk niet, of niet systematisch 
aangegrepen als een mogelijkheid en impuls tot creatie. 

Alle goede bedoelingen om Ficino te begrijpen en goed uit te leggen, kunnen desondanks 
de constatering niet wegnemen dat zijn theorie van een dubbele appetitus naturalis of liefde, 
in tegenspraak is met zijn stelling dat er maar één enkele bestemming is. Aangezien in de 
filosofie van Ficino de bestemming van alle creaturen gelegen is in hun eigen oorzaak, krijgt 
de contemplatieve beweging (het gericht zijn op het hogere en uiteindelijk op God) voorrang 
boven de creatieve beweging. Dit leidt onvermijdelijk tot een onevenwichtigheid tussen 
contemplatie en creatie, aangezien hij met het verkiezen van de contemplatieve weg als de 
goede weg, de eerder vastgestelde waarde van de creatieve weg diskwalificeert tot een 
noodzakelijk kwaad. 

Bovendien zet hij door de prioriteit te geven aan de contemplatieve weg zijn belangrijkste 
axioma, namelijk de ziel “knoop en verbinding” van het  hele universum, op het spel. Want 
ondanks de middenplaatsing van de ziel, het intermediaire vermogen van de ratio en de 
dubbele liefde en beweging van de ziel, worden contemplatie en creatie uitgewerkt als twee 
tegengestelde en elkaar uitsluitende wegen, in plaats van elkaar versterkende en 
complementaire wegen. Het blijft bij Ficino toch vooral een of-of in plaats van een en-en. Ook 
al legt hij uit, zoals we hebben beschreven, dat de ratio voortdurend in beweging is en 
bemiddelt tussen het hogere en het lagere, toch lijkt hij uiteindelijk één weg, de contemplatie, 
te verkiezen boven de creatie. Daarmee laat hij de kans liggen, contemplatie en creatie 
systematisch zó met elkaar te verbinden, dat de contemplatieve weg juist van waarde zou 
kunnen zijn voor de creatieve weg. De inzichten die namelijk opgedaan worden in de 
contemplatie, zouden namelijk weer gerealiseerd kunnen worden in de creatie. Het licht dat in 
de contemplatie wordt ontvangen zou middels de creatie weer kunnen worden uitgestraald in 
de creatie. Op het moment dat de ziel de creatieve weg verwaarloost ten gunste van de 
contemplatieve weg, raakt de ziel zelf misschien wel geperfectioneerd en verlicht, maar is de 
lichamelijke wereld daar niet mee gebaat. Integendeel zelfs. Er ontstaat daarmee een zekere 
scheiding tussen enerzijds de lichamelijke wereld die verlaten wordt en anderzijds de 
spirituele wereld die de ziel opneemt, waardoor de ‘verbinding’, die toch gold als de cruciale 
en goddelijk functie van de ziel, onder spanning komt te staan en het risico ontstaat dat de 
‘knoop’ los raakt. Door deze excarnerende beweging kan de creatie daardoor de vruchten niet 
plukken van de contemplatieve weg. In Ficino’s beeld van de bloem (de ontvouwing van het 
universum in schoonheid) en het zaad (de goddelijk oorsprong)154, mist de vrucht. Via de 
contemplatieve weg keert de ziel terug van de waarneming van de uiterlijke schoonheid, naar 
de oorsprong van de schoonheid, namelijk het zaad in het hart van de bloem. Maar deze 
schoonheid blijft als het ware steriel, zolang de bloem niet afsterft om tot vrucht te worden en 
haar zaden te laten indalen in de aarde. Ficino kan dan wel stellen dat het aan het einde der 

                                                        
154 Paragraaf 2.6, p. 29 
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tijden ooit goed zal komen met de bestemming van beide liefdes, maar daar is het aardse 
menselijke bestaan niet mee geholpen. Het verliest daarentegen haar zin en betekenis, die het 
met de middenpositie van de menselijke ziel juist verworven leek te hebben. 

Wanneer Ficino de ziel slechts één liefde (in de betekenis van verlangen) of één appetitus 
naturalis had toegekend, was hij consequenter geweest. Dan had de creatieve kant van de ziel 
kunnen worden uitgelegd als een uitwerking van het verlangen in het eigen functioneren van 
de ziel. Dit gebeurt namelijk, zoals beschreven in hoofdstuk 2, bij alle zijnden in het 
universum die in het streven naar de eigen oorzaak, juist in beweging worden gebracht. Een 
beweging die niet weg beweegt van hun eigen soort, maar juist het vermogen van de eigen 
soort tot ontplooiing en tot volwassen functioneren brengt. Zo zou ook de connectie tussen 
contemplatie en creatie eigenlijk meer gelegd kunnen worden: in haar streven naar de 
goddelijk oorsprong, wordt de ziel in beweging gebracht, wat tot uitdrukking komt in haar 
creatieve vermogen. Hoe meer de ziel de goddelijk oorsprong nadert, hoe volwassener zij 
wordt en hoe beter zij in staat is de spirituele ideeën in de materie te verwerkelijken. In de 
éénwording met God, zal zij dan net als God, even vrij en overvloedig kunnen scheppen. 

 

4.4 Dubbele liefde 

Wanneer we de balans onderzoeken tussen de contemplatieve en creatieve beweging in de 
macrokosmos en in de microkosmos, ligt het voor de hand ook de drijfveren die deze beide 
bewegingen aansturen te onderzoeken en tegen elkaar af te wegen. We hebben gezien dat de 
contemplatieve en de creatieve stroom ieder door een eigen vorm van liefde wordt 
gemotiveerd. De contemplatieve beweging wordt in gang gezet door een liefde die vanuit een 
tekort terug verlangt naar de goddelijk perfectie. De creatieve beweging komt voort uit een 
liefde die vanuit een overvloed aan goddelijk perfectie het goddelijk Zijn schenkt, uitbreidt en 
uitstraalt. Toegepast op de relatie tussen God en mens kan je in het eerste geval spreken van 
een menselijke liefde die zich verlangend richt naar het goddelijk.  In het tweede geval kan je 
spreken van een goddelijk liefde die zich schenkend richt naar het menselijke. Bij de eerste 
liefde gaat het om een ontvangen en contempleren van schoonheid, bij de tweede liefde om 
schenken en creëren van schoonheid. Hoewel beide liefdes door Ficino met dezelfde term 
worden aangeduid, namelijk amor, zijn ze tegengesteld en complementair. Het gewicht dat 
Ficino toekent aan beide vormen van liefde is, vanwege hun directe samenhang met 
contemplatie en creatie, bepalend voor het evenwicht tussen beide bewegingen in zijn 
filosofie. Ik heb in deze laatste analyse dan ook gekozen voor het perspectief van het dubbele 
liefdesbegrip in de filosofie van Ficino. 

Op grond van het feit dat Ficino Platonisme en Christendom in zijn filosofie verenigd zag 
en wilde zien – zoals blijkt uit de titel van zijn werk Theologia Platonica - zou het op zich 
niet verbazingwekkend zijn wanneer de twee vormen van liefde die we in zijn werk kunnen 
onderscheiden, zouden voortkomen uit twee verschillende liefdesbegrippen, namelijk het 
Griekse liefdesbegrip eros, door Ficino toegepast op de contemplatieve weg, en het 
christelijke liefdesbegrip agapè, toegepast op de creatieve weg vanuit het goddelijk. Zoals het 
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begrip eros beschouwd kan worden als het axioma van de platoonse filosofie, zo vormt  het 
begrip agapè de essentie van het Christendom.  

Het erosbegrip komt oorspronkelijk voort uit de Griekse mysteriën en vond als begrip zijn 
meest uitgekristalliseerde betekenis bij Plato die eros definieert als “verlangen naar (spirituele 
en absolute )schoonheid”: “Dus hij en ieder ander die verlangt, verlangt naar iets waarover 
hij niet beschikt en wat niet aanwezig is. Wat je niet hebt en wat je zelf niet bent en wat je 
mist, is niet het soort dingen waarnaar je verlangen en je liefde uitgaan? [...] Is het niet dat 
eros om te beginnen liefde is voor bepaalde dingen, en verder voor dingen waaraan het hem 
ontbreekt? [...] En als dat zo is moet eros wel liefde zijn voor schoonheid, niet voor lelijkheid 
[...] Dus mist eros schoonheid en heeft hij die niet.”155 Zoals gezien kunnen we deze definitie 
letterlijk bij Ficino terugvinden156.  

Het begrip agapè is pas voor het eerst te vinden in de brieven van Paulus, en luidt een 
volledige ommekeer in van alle Griekse waarden: niet de mens die vanuit nederigheid en 
onvolmaaktheid  opstijgt tot het goddelijk, maar God zelf die afdaalt tot de mens, zelf mens 
wordt, en zich zodoende met de menselijke, onvolmaakte aardse werkelijkheid verbindt. De 
eerste liefde beschrijft de weg van God-wording van de mens, terwijl de tweede weg de 
mens-wording van God beschrijft. Geen excarnerende weg zoals die tot dan toe in de religie 
gebruikelijk was, maar een incarnerende weg. Geen verlangen vanuit gebrek, maar een gave 
vanuit overvloed. Beide vormen van liefde brengen de verbinding tussen de mens en God tot 
stand, maar vanuit een verschillend perspectief.  

De eros is liefde vanuit het menselijke perspectief. Een liefde die vanuit het menselijke 
tekort en de menselijke onvolkomenheid streeft naar perfectie en schoonheid.157 Het is in die 
zin een voorwaardelijke, objectgerichte en egocentrische liefde, zelfs al kan deze 
gesublimeerd worden en opstijgen tot het goddelijk en als zodanig de hoogste religieuze 
drijfveer vormen van de platoonse spiritualiteit.158 De eros zelf kan echter per definitie geen 
God zijn of goddelijk eigenschappen bezitten, want, zo stelt Socrates in het Symposium, iets 
wat zelf volmaakt of waardevol is kent immers geen verlangen. De agapè daarentegen wordt 
juist wel gedefinieerd vanuit het goddelijk perspectief en moet, in tegenstelling tot eros, 
beschouwd worden als een onvoorwaardelijke, belangeloze en genereuze liefde, die niet 
wordt bepaald door de perfectie van het object, maar door de perfectie van het subject. Een 
liefde die zich niet vanuit eigenbelang richt op het ontvangen van schoonheid, maar zich 
daarentegen belangeloos richt op welk object dan ook: schoon en waardevol, of juist niet 
schoon en waardeloos, om het zodoende vanuit de eigen goddelijk liefde schoonheid en 
waarde te verlenen. Binnen de relatie God – mens bewegen beide liefdes zich dus ieder vanuit 
een ander, tegenovergesteld vertrekpunt in tegenovergestelde richting.  

                                                        
155  Plato, Symposium, 201A-C, vert. G. Koolschijn (Amsterdam 1998), pp. 44-45. 
156 “En als wij spreken van Liefde, moeten wij daaronder verstaan het verlangen naar schoonheid. Dit is namelijk voor alle 
filosofen de definitie van de liefde.” “Cum amorem dicimus, pulchritudinis desiderium intelligite. Hec eni apud omnes 
philosophos amoris definito est” (DA, p. 142). 
157 J.A. Devereux, The Object of Love in Ficino’s Philosophy,  “Journal of the History of Ideas”, XXX, 1969, pp. 161-170. 

158 Beierwaltes Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus, “Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften”, Philosophisch-historische Klasse, 1980, no. 11. 
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Beide perspectieven vallen samen met wat ik ‘de contemplatieve en creatieve stroom’ 
noem. die zich precies tussen diezelfde twee polen, namelijk God en de geschapen zijnden (de 
menselijke ziel) bewegen. Wanneer we nu het spiegelende overzicht van deze 
karakteristieken van de verlangende en schenkende liefde zoals gevonden bij Ficino, leggen 
naast een overzicht van eros en agapè dat te vinden is bij Nygren159,  blijken beide 
overzichten naadloos samen te vallen. 

                                                        
159 A. Nygren, Érôs et agapè, vert. Pierre Jundt (Paris, 2009), p. 235. 
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Bovendien stelt Nygren dat de eros per definitie als een contemplatieve liefde en de agapè  
als een scheppende liefde gekarakteriseerd kan worden160. Het object van de eros, namelijk 
de spirituele schoonheid of het goddelijk licht, wordt geassocieerd met het uiterlijke of het 
innerlijke oog en dus met de contemplatie. De agapè daarentegen, als de liefde van de 
scheppende God is per definitie creatief. Het is een liefde die spontaan en belangeloos is, en 
dus geen object of objectief kent. Waar de eros wordt gedefinieerd vanuit de perfectie van het 
object, daar wordt de agapè gedefinieerd vanuit de waarde van het subject. De eros streeft het 
waardevolle na om zo zelf waarde te verkrijgen; agapè stelt geen waarden vast om deze 
vervolgens na te streven, maar schept waarden, laat iets waardevol zijn vanuit liefde. De eros 
richt zich per definitie op het hogere, het licht en de schoonheid; De agapè richt zich naar het 
lagere, het duistere en nog ongevormde. Bij eros, als het axioma van de platoonse filosofie 
gaat het dan ook om excarnatie, terwijl het bij agapè, als het belangrijkste axioma van het 
Christendom, gaat om incarnatie. 

                                                        
160 A. Nygren, eros et agapè, deel 1, p. 76. 

eros 

eros staat voor verlangen, aspiratie. 

eros tendeert naar het verhevene. 

eros is de weg van de mens naar God. 

eros staat voor inspanning, die het heil van de mens 
veronderstelt als een werk van de mens. 

eros is een egocentrisch verlangen, een soort zelf-
bevestiging in de hoogste, meest nobele, verheven 
en sublieme gedaante. 

eros wil haar leven – een goddelijk leven, een on-
sterfelijk leven – veroveren. 

eros duidt in eerste instantie op liefde van de mens: 
God is object van de eros. 

Zelfs als eros zich richt op God, draagt hij de 
kenmerken van de menselijke liefde. 

eros wordt bepaald door de kwaliteit, de schoonheid 
en de waarde van zijn object. 

eros is niet spontaan, maar wordt opgewekt en 
gemotiveerd. 

 
eros constateert dat zijn object het waard is om 
geliefde (begeerd) te worden en heeft het om die 
reden lief. 

 

agapè 

agapè staat voor offer. 

agapè daalt neer. 

agapè is de weg van God naar de mens. 

agapè staat voor gratie; de menselijke verlossing is een 
liefdesdaad van God. 

agapè is een belangenloze liefde, zij streeft geen object 
na, zij is pure gave van zichzelf. 

 
agapè leeft van het goddelijk leven, zij durft daarom 
“haar leven te verliezen”. 

agapè betekent in eerste instantie liefde van God: “God 
is agapè”. 

Zelfs als agapè zich richt tot de mens, dan draagt deze 
de kenmerken van de goddelijk liefde. 

agapè is op soevereine wijze onafhankelijk van haar 
object.  

agapè is een spontane, uitstromende, niet gemotiveerde 
liefde. Zij richt zich zowel tot “de kwaden als de 
goeden” 1 

agapè heeft lief en creëert zodoende de waarde van haar 
object 
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Aangezien de contemplatieve weg bij Ficino zoals gezien volledig wordt bepaald en 
beïnvloed door het (neo)platoonse gedachtengoed, mogen we aannemen dat het liefdesbegrip 
dat deze weg motiveert, inderdaad het platoonse erosbegrip is.161 Wat betreft de creatieve 
weg lijkt het aannemelijk dat het de agapè betreft, gezien de treffende overeenkomst tussen 
de eigenschappen van agapè en wat ik de creatieve of schenkende liefde heb genoemd. Het 
feit dat de schenkende liefde door Ficino wordt geassocieerd met God de schepper en de 
neergaande stroom die uit hem voortkomt en dat hij bovendien de middenplaatsing van de 
ziel in verband brengt met de menswording van God (de incarnatie van het goddelijk), zou 
eveneens doen vermoeden dat het hier inderdaad om het agapèbegrip gaat. In ieder geval is 
duidelijk dat er bij Ficino niet alleen sprake is van een liefde vanuit menselijk perspectief, 
maar eveneens een liefde vanuit goddelijk perspectief. 

Dit wordt bevestigd door een vrij onopvallende passage in de De Amore, waar Ficino Plato 
niet alleen vertaalt maar ook becommentarieert. Het is in dit eigen commentaar waarin Ficino, 
hoe voorzichtig en subtiel ook, te kennen geeft dat hij behalve de klassieke betekenis van het 
erosbegrip (liefde is per definitie niet goddelijk), nog een ander liefdesbegrip toelaat. Daar 
waar Socrates duidelijk stelling inneemt tegen de verheerlijking van de liefde als God of iets 
Goddelijks, erkent Ficino dat beide opvattingen volgens hem “waar” zijn vanuit een 
verschillend perspectief. “Tot nu toe hebben allen van de liefde beweerd dat deze mooi, goed 
en gelukzalig was en een God was. Socrates en Diotima ontkennen dit en plaatsen de liefde 
tussen het schone en het lelijke, het goede en het kwade, het gelukkige en het ongelukkige, 
God en de mens. Wat ons [mij] betreft, geloven wij [ik, Ficino] dat beide opvattingen, vanuit 
een verschillende gezichtspunt, waar zijn.”162 Hoewel hij hier verder niet op ingaat is het 
waarschijnlijk, gezien de discussie, dat hij precies de beide perspectieven bedoelt die we in 
het voorafgaande hebben besproken: het goddelijk gezichtspunt van het hogere naar het 
lagere (liefde als God) en het menselijke gezichtspunt van het lagere naar het hogere (liefde 
als verlangen of als demon).  

Al deze verschillende aspecten lijken erop te duiden dat Ficino onder zijn Latijnse 
amorbegrip inderdaad het Griekse en het christelijke liefdesbegrip schuil laat gaan. Daarmee 
zouden de twee vormen van liefde, die de opgaande en neergaande stroom in het universum 
in beweging brengen, hun naam, betekenis en verklaring vinden. 

Hoe prachtig deze aanname ook is en hoe goed deze ook had kunnen uitwerken op een 
evenwichtige synthese tussen zowel contemplatie en creatie als Platonisme en Christendom, 
toch heeft, volgens Nygren, “de liefde, in christelijke zin, geen enkele plaats in het 
gedachtengoed van Ficino”.163. Hij draagt hiervoor o.a. de volgende argumenten aan. Ten 
eerste stelt hij “dat het een vergissing zou zijn om een verband te leggen tussen de 

                                                        
161 J.C. Nelson, Renaissance Theory of Love, (New York 1958), p. 75.  

162 “Superiores namque amorem, pulchrum, bonum, beatum, deum voaceverunt. Socrates et Diotima negant, atque illum inter 
pulchrum et turpe, bonum et malum, beatum et miserum, deum et hominem, medium collacant. Nos utramque sententiam, licet 
alia ratione, verum existimamus” (DA, pp. 199-200). 

163 A. Nygren, Érôs et agapè, deel 3, p. 248. “Après tout ce qu’on a dit, il est à peine surprenant que l’amour, au sens chrétien, 
n’ait aucune place dans la pensée de Ficin.” 
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‘neerdalende weg’ van Plotinus en de neerdaling van de christelijke agapè”. 164  De 
neerdalende weg (emanatie) bij Plotinus en Ficino moet volgens hem vooral worden gezien 
binnen de context van een kosmologisch systeem en niet als een vorm van verlossing: God 
die neerdaalt om de menselijke ziel te verlossen. Zowel bij Ficino als bij Plotinus wordt de 
verlossing van de menselijke ziel uitsluitend bereikt via de opstijgende weg, zoals bij Plato. 
Strikt genomen gaat het dus om een “kosmologische neerdaling van God en een verlossende 
opstijging van de mens”.165 Ten tweede is het niet God, maar een afstraling van God die 
afdaalt, volgens Nygren. God zelf blijft onveranderlijk in zijn eigen verheven positie. 
Hetzelfde geldt voor alle hogere hiërarchieën ten opzichte van de lagere hiërarchieën: zij 
werken wel uit naar beneden, in de zin van vorming, verlichting en ordening, maar juist 
dankzij het feit dat zij zelf blijven volharden in hun superieure positie. In zijn bewijsvoering 
dat het wat betreft de goddelijk uitstroom bij Ficino en Plotinus niet om agapè kan gaan, haalt 
hij voor Ficino en Plotinus dezelfde argumenten aan. Hierin gaat hij mijns inziens teveel 
voorbij aan het feit dat Plotinus een neoplatonist was, terwijl Ficino een christelijke 
neoplatonist was die neoplatoonse emanatie en christelijke creatie liet samenvallen. De 
middenplaatsing van de ziel wordt door Nygren vooral beschouwd als antropocentrisme en 
zijn Goddelijkheid geassocieerd met een vorm van hybris, terwijl Ficino deze middenstelling 
van de ziel juist associeerde met het christelijke dogma van de menswording van God.166  

Ondanks deze kanttekeningen bij Nygren’s conclusie, kan ik het met Nygren eens zijn dat 
Ficino wel een erg oppervlakkig begrip had van het Christendom en dat hij geen besef had 
van het agapèbegrip zoals dat te vinden is bij Paulus en Johannes en als zodanig het axioma 
vormt van het Christendom. Een essentieel aspect van dit oorspronkelijke axioma is het 
aspect van de verlossing, dat geassocieerd wordt met afdaling van God tot het zwakke, en via 
dood en wederopstanding de mens bevrijdt. Thema’s als dood en wederopstanding, erbarmen 
voor alle mogelijke vormen van onvolkomenheid zijn in het werk van Ficino niet te vinden. 
In navolging van Plato benadrukt hij daarentegen keer op keer dat het lelijke en 
onharmonieuze gemeden moet worden en onmogelijk kan worden liefgehad. Ook in de 
intermenselijke liefde wordt het schone en het goddelijk in de ander gezocht, waarmee het een 
deel vormt van de opstijgende contemplatieve weg. Zijn verlossingsweg en zijn verlossende 
liefdesbegrip blijft de weg bovenlangs zoeken via de schoonheid en niet onderlangs via de 
dood, naar de wederopstanding. 

We moeten dus concluderen dat er in de filosofie van Ficino maar van één liefdesbegrip 
sprake is, namelijk het erosbegrip. Contemplatie en creatie kunnen alleen beschouwd en 
begrepen worden binnen de context van de eros, dus als twee aspecten van hetzelfde 
liefdesbegrip. In plaats van te spreken van een uit overvloed schenkende liefde en een uit 
tekort verlangende liefde, moeten we stellen dat er slechts sprake is van één verlangende 
liefde. Al verlangend is deze liefde, naarmate het verlangen wordt vervuld ook in staat te 
scheppen en te schenken. Daarmee blijft de weg van deze liefde nog steeds een weg die 
                                                        
164 “Il serait erroné de vouloir établir un rapport entre la ‘voie descendante’ de Plotin et la descente de l’agapè chrétienne. Elle 
n’ont rien en commun”. Nygren, Tome I, p. 218. 

165 A. Nygren, Érôs et agapè, vert. Pierre Jundt (Paris, 2009), deel 1, p. 258. 
166 A. Nygren, Érôs et agapè, vert. Pierre Jundt, deel 3, p. 247. 
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opstijgt of dieper doordringt tot de goddelijk perfectie van God. In dit proces is het verlangen 
en het tekort, en daarmee het contemplatieve aspect, primair. De creatie die hier wel of niet 
uit volgt is secundair en niet van belang voor de liefde zelf, die immers ook zonder te creëren, 
de weg naar God blijft vervolgen.  

Dit dubbele aspect van eros is eigenlijk al aanwezig in op de plek waar zijn klassieke 
definitie wordt vastgelegd, namelijk in het Symposium van Plato.167 In dezelfde rede van 
Diotima die spreekt over de opstijgende, contemplatieve weg van eros, vinden we een 
passage, waar Diotima in haar rede heel stellig spreekt over het creatieve en voortbrengende 
aspect van de liefde in relatie tot schoonheid. Hoewel dit creatieve aspect vaak achterwege 
wordt gelaten in de definitie van het klassieke erosbegrip, legt Diotima er zelf juist de nadruk 
op. Vanuit de gedachte dat de liefde niet alleen naar waardevolle dingen streeft maar deze ook 
voor altijd wenst te bezitten stelt Diotima Socrates de vraag welke activiteit daartoe leidt. 
Socrates blijft haar het antwoord schuldig en dus antwoordt zij zelf: "Die activiteit is: 
verwekken  bij het mooie, lichamelijk en geestelijk.” "Ieder mens heeft in zich een bepaalde 
potentie, zowel lichamelijk als geestelijk, en wanneer hij op een bepaalde leeftijd is gekomen 
verlangt onze natuur te verwekken. Nu is het onmogelijk te verwekken bij iets lelijks, het kan 
alleen bij het mooie. Het is een Goddelijk gebeurtenis en in een sterfelijke wezen is dat  het 
onsterfelijke element: potentie en verwekking. [...] De liefde is namelijk niet gericht op wat 
mooi is, zoals jij denkt, Socrates. [...] Zij is erop gericht bij het mooie te verwekken. [...] 
Omdat een sterfelijk wezen in de verwekking iets eeuwigs en onsterfelijks vindt." 168 

Verwekking wordt door Diotima in verband gebracht met het verlangen naar 
onsterfelijkheid, dat wil zeggen Goddelijkheid. Deze lichamelijke creatie (afspiegeling van 
onsterfelijkheid op aards niveau) wordt eigenlijk steeds meer gesublimeerd of omgezet in een 
geestelijke prestaties en goede eigenschappen (moraliteit) die al “duurzamer” zijn dan de 
schijn-onsterfelijkheid van de continuering van het eigen bestaan door een nageslacht. Op de 
weg van eros gaan contemplatie en creatie dus eigenlijk hand in hand. De weg van eros blijft 
niet bij bewustzijn, inzicht en kennis, maar leidt ook tot een scheppende activiteit.  

Hoe dichter nu de eros bij zijn doel komt en hoe meer de liefde het object van de ware 
schoonheid nadert, hoe goddelijker en hoe meer scheppend de eros wordt. Van daaruit is 
misschien de discrepantie te verklaren tussen enerzijds de rede van Socrates, die de liefde 
expliciet als niet goddelijk definieert, maar als daimon tussen het goddelijk en het menselijke, 
en sommige andere redevoeringen als de Phaidros, waar de liefde als een God of goddelijk 
bezetenheid wordt omschreven die kan resulteren tot boven-menselijke, door God 
geïnspireerde scheppingen.169 Het gaat hierbij echter niet zozeer om het scheppen, alswel om 
de inspiratie die de eros in staat is te ontvangen. Het scheppende aspect van de eros, hoe 
lovend er ook over wordt gesproken, is uiteindelijk slechts een bijverschijnsel van de 

                                                        
167 Beierwaltes, Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus, “Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften”, Philosophisch-historische Klasse, (Heidelberg,1980), no. 11, p. 10f.. p. 49. 

168  Plato, Symposium, 202B-E, vert. G. Koolschijn (Amsterdam, 1998) 
169  
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contemplatie. Op deze wijze moet ook de “Liefde als meester en leider van alle kunsten” 
worden begrepen in zijn De Amore.170  

Contemplatie impliceert altijd een zekere afstand tot het gecontempleerde; een schouwen 
in plaats van een deelnemen, wat een zekere tweeheid tot stand brengt. Bij de creatie 
daarentegen gaat het om een deelnemen aan het geschouwde, men valt samen met, men zit 
“erin”. Hoe hoger nu het niveau van de contemplatie, hoe groter de bezetenheid op het 
spirituele niveau, dat wel zeggen de deelname aan de intelligibele werkelijkheid, hoe meer het 
schouwen samenvalt met het scheppen. Hoe hoger de contemplatie en hoe groter de 
bevangenheid, hoe meer de mens in staat is tot bovenmenselijke oftewel goddelijk 
scheppingen, openbaringen, profetieën. eros als verlangen naar die absolute schoonheid en 
eros als volkomen bevangenheid van die absolute schoonheid liggen dus in laatste instantie 
heel dicht bij elkaar. Desondanks blijft eros ook hier nog bepaald door het verlangen en door 
het oorspronkelijke, menselijke, perspectief. Het blijft nog steeds een omhoog strevende 
beweging, hoe goddelijk de creatieve expressie ook is. Binnen dit oorspronkelijke menselijke 
perspectief zou je dus kunnen zeggen dat de eros, in haar klassieke betekenis twee parallelle 
aspecten kent, namelijk een primair contemplatief en een secundair creatief aspect dat van het 
eerste afhankelijk is. Vanuit dit oorspronkelijke perspectief is er in het erosbegrip dus per 
definitie een disbalans waar te nemen tussen het contemplatieve en het creatieve. 

De vraag blijft echter hoe het zit met het goddelijk perspectief, dat zoals gezien eveneens 
door Ficino wordt erkend, en dat in eigenlijke zin niet in het klassieke platoonse liefdesbegrip 
besloten ligt. De oorsprong hiervan moeten we dan ook niet zoeken bij Plato, maar bij 
Plotinus, die niet alleen een opstijgende verlangende beweging kent van mens naar God, maar 
eveneens een afdalende schenkende beweging van God naar universum en menselijke ziel. 
Plotinus is degene die voor het eerst het erosbegrip verbindt met God (God is eros)171 en met 
de genereuze emanerende stroom vanuit God, tegengesteld aan de oorspronkelijke 
opstijgende beweging van eros. Op dit punt moet de vraag gesteld worden hoe aan het 
erosbegrip deze tegenovergestelde betekenis kan worden toegeschreven, zonder dat daarmee 
het erosbegrip zijn eigenlijke betekenis verliest. Hiermee raken we aan de paradox die ten 
grondslag ligt aan de disbalans tussen contemplatie en creatie bij Ficino en die zijn oorsprong 
vindt bij Plotinus. Het goddelijk perspectief van de schenkende liefde uit perfectie en 
overvloed, wordt geënt op een begrip – eros - dat gedefinieerd is vanuit het 
tegenovergestelde, menselijke perspectief.  

Plotinus lost dit probleem op door te zeggen dat God de oorzaak is van zijn eigen liefde. 
God schouwt zijn eigen schoonheid vanuit verlangende liefde. Door God zowel tot subject als 
tot object te maken van de eros, redt Plotinus zich uit het probleem dat eros per definitie geen 
God kan of niet goddelijk kan zijn. Het goddelijk is voor eros namelijk per definitie object 
van verlangen; God zelf kent in zijn volmaaktheid geen gebrek en dus ook geen verlangen. 
Door God zichzelf of zijn eigen schoonheid te laten schouwen en naar zichzelf te laten 
verlangen, bewaart Hij zijn eigen perfectie, en wordt zijn verlangen zelf goddelijk en perfect. 

                                                        
170 DA, p. 163. 

171 Plotinus, Enneaden VI, 8, 15: “Hij [God] is voorwerp van liefde [eros] en zelf liefde [eros] en wel liefde voor zichzelf, daar 
hij niet op andere wijze mooi is, dan door zichzelf en in zichzelf.”. 
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De eros wordt goddelijk en God wordt eros. Bovendien is daarmee uitgesloten dat er buiten 
God nog een ander object van verlangen bestaat, want alle schoonheid die verlangd kan 
worden bevindt zich in de absolute perfectie van God. De God bij Ficino en Plotinus is 
scheppend door een op zichzelf betrokken eros. Het is vanuit de contemplatie van zijn eigen 
schoonheid, dat de creatie als vanzelf voortvloeit. We herkennen hierin duidelijk het 
goddelijk uitgangspunt waarin contemplatie en creatie samenvallen als de kern van waaruit 
Ficino zijn macrokosmische scheppingsdynamiek ontvouwd heeft. 

Deze creatieve beweging herhaalt zich, zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien, op alle 
niveaus van het universum, waardoor de alternerende beweging ontstaat tussen contemplatie 
en creatie. Ieder niveau werkt daardoor uit op het lagere niveau, overeenkomstig de hiërarchie 
waarin het zich bevindt. Binnen deze context vervult de ziel haar leven-schenkende en –
behoudende functie naar het lichaam; een liefde die door Ficino met de term amor vulgaris 
werd aangeduid. 

Zoals gezien doet Ficino echter een stap, die voor Plotinus wellicht ondenkbaar was: hij 
plaatst de ziel als direct door God geschapen en zelf goddelijk, in het midden van het 
universum. Daarmee wordt de hiërarchische oorzakelijke keten van Plotinus doorbroken. De 
menselijke ziel is niet geschapen door de Engelintelligentie, maar door God, wat betekent dat 
zij als God kan worden. Hij legt daarmee een directe relatie tussen de scheppende eros van 
God en de scheppende eros van de mens. Het creatieve aspect van de menselijk eros, die 
schept vanuit verlangen om schoonheid te bezitten, zou hiermee de mogelijkheid krijgen zich 
te verheffen tot en transformeren in goddelijk eros, het vermogen om net als God te scheppen 
en te schenken vanuit overvloed die kan uitstromen naar het gehele universum en een dus een 
universele werking heeft die de amor vulgaris verre overstijgt. Het is een vorm van schepping 
die niet zozeer voortkomt uit doen, maar uit zijn, waarin de goddelijk transcendentalia als 
goedheid, waarheid en schoonheid worden uitgestraald. De mens zou vanuit zijn 
middenpositie in het universum, het vermogen hebben om deze hoogste goddelijk 
zijnskwaliteiten vanuit generositeit te schenken aan het lagere.  

Hoe voor de hand liggend ook, dit is de stap die Ficino niet maakt. Hij trekt wel de parallel 
tussen mens en God, maar niet tussen menselijke eros en Goddelijk eros. De mens blijft 
gevangen in het menselijke perspectief, zelfs wanneer hij de hoogste graad van contemplatie 
bereikt in de éénwording met God. Zoals gezien laat Ficino de beweging hier eindigen en kan 
de omslag naar het goddelijk perspectief van de creatie dus niet gemaakt worden. Dit betekent 
dat de contemplatie en het menselijke perspectief per definitie de overhand blijft houden over 
de creatie en het goddelijk perspectief. De potentie die Ficino de mens schenkt door zijn 
Goddelijkheid en haar toegang tot alle regionen van het universum, kan daardoor niet worden 
waargemaakt.  

Wanneer de schenkende, goddelijk liefde en de verlangende, menselijke liefde beide 
zelfstandige begrippen geweest zouden zijn, met hun eigen wortels, beweging en doel, zoals 
eros en agapè, dan zouden ze met elkaar in evenwicht zijn. Met de conclusie dat het 
agapèbegrip vervalt, ontstaat er een disbalans tussen contemplatie en creatie, omdat het 
erosbegrip van oorsprong nu eenmaal een verlangende liefde is die de weg van mens naar 
God beschrijft. De wending die Plotinus geeft aan het erosbegrip (God is eros) blijft een soort 
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“metafysische truc”172 die eigenlijk niet te rechtvaardigen valt vanuit de oorspronkelijke 
definitie van eros. De schenkende en scheppende beweging van boven naar beneden vindt 
geen eigen bestaansgrond in een autonoom liefdesbegrip, vanwaar de lijnen verder kunnen 
worden doorgetrokken. Voor zover er bij Ficino wel een goddelijk scheppende liefde bestaat 
(de neoplatoonse goddelijk eros), verschaft hij de mens daartoe geen toegang. Ficino blijft 
waar het de menselijke mogelijkheden betreft het menselijke perspectief van tekort en 
verlangen handhaven, en maakt op deze wijze precies onmogelijk wat hij zelf pretendeert en 
nastreeft: het bewijzen van de Goddelijkheid van de mens en van het autonome, menselijke 
scheppingsvermogen, analoog aan het goddelijk scheppingsvermogen.  

 

4.6 Samenvatting en conclusie 

De drie analyses in dit hoofdstuk leiden alle tot dezelfde conclusie, namelijk dat Ficino de 
ontologische voorwaarden schept voor een evenwicht en samenhang tussen contemplatie en 
creatie, maar dit evenwicht vervolgens ondermijnt, doordat hij in alle opzichten de 
contemplatieve beweging die de ziel terugleidt naar God, zwaarder laat wegen. In de eerste 
analyse komt deze disbalans tot uiting in een overwicht van de geestelijke dimensie boven de 
lichamelijke. In de tweede analyse wordt deze zichtbaar in de prioriteit die Ficino verleent aan 
aan de ene bestemming van de ziel, dat wil zeggen God, boven haar dubbele appetitus 
naturalis die haar in twee richtingen laat bewegen. In de derde analyse blijkt dit overwicht uit 
het feit dat Ficino maar één liefdesbegrip hanteert, namelijk eros, dat gedefinieerd is vanuit en 
met het doel op de contemplatieve weg.   

Niet alleen is er sprake van een disbalans die uit alle analyses spreekt, maar ook van 
contradicties met zijn eigen uitgangspunten, wanneer we de verschillende analyses  op elkaar 
betrekken. Zo kan hij bijvoorbeeld het menselijke scheppingsvermogen bejubelen en zien als 
teken van de Goddelijkheid van de menselijke ziel. Dit is echter in strijd met zijn overtuiging 
dat de mens zich zou moeten losmaken van en onttrekken aan de zintuiglijk waarneembare, 
materiële wereld, om zich alleen op het geestelijke te richten. Ook het feit dat hij God 
beschouwt als de directe oorzaak van de ziel en de ziel daarom goddelijk eigenschappen 
toeschrijft, maar de ziel daarentegen alleen tot een menselijke liefde  in staat acht en hem de 
toegang tot de goddelijk liefde ontzegt. Tenslotte plaats hij de ziel in het midden van het 
universum om haar vervolgens dit midden te laten verlaten en haar aan te sporen op te stijgen 
tot de hogere regionen, waarmee zij haar middenpositie verliest. 

De mooie symmetrie die door het beeld van de bloedsomloop werd gesuggereerd, blijkt 
ondanks de ontologische uitgangspunten die beeld hebben opgeroepen, niet zo door Ficino te 
worden uitgewerkt. De bloedsomloop, de dubbele stroom en het hart zijn er wel, maar 
functioneren slechts ten dele, namelijk daar waar het de kleine bloedsomloop betreft. De grote 
bloedsomloop, die het zuurstofrijke bloed naar het hele lichaam moet transporteren is 

                                                        
172 Nygren, Érôs et agapè, vert. Pierre Jundt (Paris, 2009) 
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gebrekkig, waardoor het lichaam, als metafoor voor de lichamelijke dimensies van het 
universum, slecht doorbloed worden.  
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Conclusie 

Zoals ik in de inleiding heb beschreven, is er bij Ficino alle aanleiding toe om in zijn 
filosofie een evenwichtige en coherente samenhang te verwachten tussen contemplatie en 
creatie, in de macrokosmos en in de microkosmos. Zo zijn er aanknopingspunten in het 
contemplatieve en creatieve leven van Ficino zelf en in het feit dat Ficino de mens aanspoort 
tot het contemplatieve leven en tegelijkertijd de creatieve, met name kunstzinnige en 
wetenschappelijke prestaties van de mens bejubelt. Ook is Ficino in zijn tijd en erna een grote 
inspiratiebron geweest voor zowel mensen die een contemplatief leven leidden, zoals 
filosofen, als voor mensen die een creatief leven leidden, zoals kunstenaars, als ook mensen 
die deze aspecten met elkaar verbonden, zoals zijn opdrachtgevers Lorenzo en Cosimo de 
Medici. Maar het is vooral binnen Ficino’s filosofie dat belangrijke uitgangspunten en 
overtuigingen pleiten voor de menselijke mogelijkheid om vanuit zijn vermogen goddelijk 
kennis te verwerven en tegelijkertijd met de materiële wereld in contact te staan (geïncarneerd 
te zijn), beide domeinen met elkaar te verbinden. Niet door contemplatie of creatie, maar door 
de evenwichtige verbinding van beide.  

De ontologische uitgangspunten van Ficino’s filosofie scheppen, misschien wel voor het 
eerst in westerse de geschiedenis, een filosofisch fundament voor de evenwichtige verbinding 
tussen contemplatie en creatie in het menselijke leven. De belangrijkste uitgangspunten die 
we hebben onderzocht waren:  

 
1) De twee-eenheid van contemplatie en creatie zoals die in de kiem te vinden is in God 

en in de aanvang van het goddelijk scheppingsproces. 
 
2)  De evenwichtige macrokosmische contemplatieve en creatieve dynamiek tussen God 

en universum. 
 
3) De middenplaatsing van de ziel in het hart van deze dynamiek, waardoor de ziel een 

actieve deelname en ook verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld, die bestaat uit het in 
gang houden en verbinden van beide stromen. 

 
4) De Goddelijkheid van de menselijke ziel, die in staat is God te worden, weer tot de 

twee-eenheid van contemplatie en creatie te geraken en zodoende God te schouwen en 
als God te scheppen. 

 
De eerste twee punten hebben we behandeld in hoofdstuk 2 en leidden tot het beeld dat er 

zowel in God zelf als tussen God en het universum een spiegelend samenspel bestaat tussen 
contemplatie en creatie, dat leidt tot de creatie, vorming en vervolmaking van het universum. 
Ook hebben we gezien hoe aan elk van beide processen een vorm van liefde ten grondslag ligt 
die het proces in gang zet en motiveert. De liefde die aanzet tot de contemplatieve beweging 
is te omschrijven als een verlangen naar volmaakte schoonheid; de liefde die aanzet tot de 
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creatieve beweging is de liefde die niet gericht is op, maar vertrekt vanuit volmaakte 
schoonheid om deze vanuit overvloed te schenken en verbreiden.  

Uitgangspunten 3 en 4 zijn aan bod gekomen in hoofdstuk 3, waarin we hebben gezien hoe 
de macrokosmische stromen en de daarmee verbonden vormen van liefde terug te vinden zijn 
in de microkosmos, die daarin actief meebeweegt en een cruciale functie blijkt te hebben.  

Aan het einde van hoofdstuk 3 hebben de verschillende uitgangspunten een totaalbeeld 
opgeleverd, waarin niet alleen de plaats, maar ook de functie van de ziel te vergelijken is met 
het hart in het midden van de dubbele bloedstroom, namelijk de contemplatieve en de 
creatieve stroom. In dit beeld wordt duidelijk dat de ziel een onmisbare functie heeft in het 
goddelijk creatieve stroom die zich vanuit God in het universum verbreidt en vanuit het 
universum ook voortdurend terug naar de bron stroomt om door God geperfectioneerd te 
worden. De ziel is namelijk als enige in staat direct verbinding te houden met het hoogste 
(God) en het laagste (de materie) en zodoende beide polen van het universum te verbinden en 
de beide stromen tot die beide polen te laten doordringen. Het roept de suggestie op van een 
symmetrie, een evenwicht en een coherentie tussen contemplatie en creatie en tussen de beide 
vormen van liefde die deze stromen stuwen: de liefde die vanuit (menselijk) tekort verlangt 
naar goddelijk schoonheid en de liefde die vanuit (goddelijk) overvloed goddelijk schoonheid 
schenkt. 

Behalve de reeds besproken ontologische uitgangspunten, zijn er ook andere facetten van 
Ficino’s filosofie aan bod gekomen, die een gelijkwaardige balans tussen contemplatie en 
creatie suggereren. Zo schept bijvoorbeeld Ficino’s filosofische-historische overtuiging dat 
zowel Platonisme en Christendom met elkaar in overeenstemming waren, een goede 
filosofische basis voor deze balans. Het eros begrip in het Platonisme spreekt de menselijke 
onvolkomenheid aan en spoort de ziel vandaaruit aan om op stijgen naar de volmaakte 
goddelijk schoonheid. Het Christelijke agapè begrip daarentegen spreekt de Goddelijkheid in 
de mens aan, om vanuit die goddelijk liefde het onvolmaakte te beminnen en om te vormen 
tot schoonheid. Kortom, zowel vanuit de ontwikkelingen in zijn tijd als vanuit zijn eigen 
ontologische en overige filosofische- en niet-filosofische uitgangspunten, zou men 
verwachten dat Ficino een evenwicht tot stand zou brengen tussen contemplatie en creatie. 

In hoofdstuk 4 heb ik laten zien hoe deze verwachting uiteindelijk niet wordt waargemaakt 
en het prachtige evenwicht van het beeld, zoals geschetst in hoofdstuk 3, mank gaat. Wanneer 
we Ficino’s filosofie namelijk meer in detail bestuderen en bekijken hoe hij zijn verschillende 
uitgangspunten met elkaar verbindt en uitwerkt, dan stuiten we op een incoherentie, op een 
disbalans en zelfs op contradicties. Ik heb dit laten zien aan de hand van drie analyses, die 
ieder een thema behandelen dat voor het onderwerp contemplatie-creatie van belang is:  

 
1) De relatie tussen het geestelijke en het lichamelijke in Ficino’s filosofie. 
 
2)  Ficino’s visie op de bestemming van de ziel en haar dubbele streven. 
 
3)  Het liefdesbegrip bij Ficino.   
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De eerste analyse leidde tot de conclusie dat Ficino onder invloed van het Platonisme het 
geestelijke zwaarder laat wegen dan het materiële. De tweede case-study leverde als resultaat 
op dat hij de ziel, ondanks de aan haar toegeschreven dubbele appetitus naturalis, maar één 
bestemming toekent, namelijk God. Tenslotte is uit de laatste analyse gebleken dat hij maar 
één liefdesbegrip kent, namelijk het liefdesbegrip eros, dat primair de contemplatieve weg 
naar God motiveert. 

 De uitkomsten van deze drie analyses zijn congruent en wijzen alle uit dat er sprake is van 
een disbalans tussen contemplatie en creatie. Terwijl alle aspecten die de contemplatie 
betreffen een coherent en overtuigend geheel vormen (waardering van de geestelijke 
dimensie, bestemming van de ziel, Platonisme en het erosbegrip), blijven aspecten die 
verband houden met de creatie (waardering van materie, dubbele appetitus naturalis, 
Aristotelisme en Christendom, visie op de kunst, schepping vanuit het goddelijk perspectief in 
de mens) ongegrond en onderling niet goed verbonden. Niet alleen nemen ze kwantitatief een 
ondergeschikte positie in binnen zijn werk173, ook kwalitatief zijn ze niet consequent 
doordacht en doorgevoerd, en daarmee niet overtuigend. De fundering van creatie ontbreekt 
en de uitwerking ervan blijft los zand in tegenstelling tot de contemplatieve weg die stevig 
geworteld staat in een lange traditie van de oude Griekse mysteriën, het Platonisme en het 
Neoplatonisme. We zien dan ook dat in alle aspecten van zijn filosofie de blik vooral gericht 
blijft op het licht en niet op de duisternis, vooral op de perfectie en niet op de imperfectie, 
vooral op de goddelijk gratie en niet op de dood en wederopstanding, vooral op de inspiratie 
in de kunst en niet op de realisatie in materie. 

In termen van het symmetrische totaalbeeld dat ik had geschetst aan het einde van 
hoofdstuk 3, kunnen we deze conclusie als volgt formuleren: De ziel wordt wel in het midden 
geplaatst, maar vervult slechts de helft van haar functie naar behoren, namelijk de 
bemiddeling in de opgaande contemplatieve stroom. Zij is wel in staat via de contemplatieve 
stroom de hogere regionen in zichzelf te laten doordringen, maar krijgt onvoldoende de kans 
daarmee zelf de lagere regionen te doordringen. De ziel zit als het ware gevangen in loop van 
de kleine bloedsomloop. Hoe belangrijk deze ook moge zijn, de grote bloedsomloop blijft 
gebrekkig. Het zuurstofrijke, door God verlichte, bloed wordt slechts ten dele naar beneden 
doorgepompt, waardoor de extremiteiten van het lichaam [van de lichamelijke regionen van 
het universum] te weinig doorbloed worden. Deze slechte doorbloeding heeft tot gevolg dat 
grote delen het universum, en op microkosmisch niveau van het menselijke leven, de 
menselijke ervaring en menselijke werkelijkheid, gespeend blijven van goddelijk licht, 
genade en schoonheid. Het licht dat uitstroomt uit de bron is niet in staat de laagste materie te 
doordringen, daar te verschijnen en uit te werken, omdat het door de geest wordt 
teruggebogen naar de bron en daardoor gevangen blijft in de innerlijkheid van de ziel.  

De spanning die ontstaat door de disbalans tussen contemplatie en creatie werkt 
ontwrichtend precies op het punt waar Ficino nu juist de grootste samenhang heeft gezocht, 
namelijk de menselijke ziel. Beide stromen worden niet consequent met elkaar verbonden in 
wat het hart van zijn filosofie genoemd kan worden, met name op het punt dat je het hart van 

                                                        
173 Van alle  achttien boeken van de Theologia Platonica, is er maar één, waarvan ook maar één hoofdstuk (namelijk hoofdstuk 
3 van boek 13), dat, naast wat losse plekken, specifiek handelt over de kunsten en het leiderschap.[wat doet leiderschap hier?] 
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het hart zou kunnen noemen: de goddelijk eenheid in de mens, waar de meest intieme 
verbinding plaatsvindt tussen God en de mens, tussen contemplatie  en creatie, tussen eros en 
agapè en waar de ziel haar meest eigenlijke taak vervult, namelijk verbinding, liefde ‘tout 
court’. Niet als principe van eenheid zoals God, maar als synthese van de tweeheid. Maar juist 
op dit cruciale punt waar de mens het vermogen heeft het goddelijk in zichzelf te ontmoeten, 
legt Ficino naar mijn mening net niet op systematische wijze de verbinding tussen creatie en 
contemplatie, in analogie met het goddelijk Zijn en de goddelijk schepping. Juist hier, waar de 
tweeheid tot eenheid komt en de contemplatieve beweging eindigt in een moment van rust, 
zouden contemplatie en creatie kunnen samenvallen in vol-ledigheid, om vanuit dit nulpunt, 
als het moment van de pendelslag, van overvloed weer uit te kunnen stromen in een 
contemplatieve beweging. Bij Ficino echter is hier de bestemming van de ziel en daarmee het 
absolute rustpunt bereikt, zonder dat dit eindpunt het begin vormt van een nieuwe creatieve 
uitstroom, zoals bij God. Daar waar in God contemplatie en creatie één zijn, lijkt bij de mens 
op dit eindpunt van de contemplatieve weg, alleen nog sprake te zijn van contemplatie. Waar 
de menselijke contemplatie tot de kern kan doordringen, namelijk haar goddelijk vertrek- en 
eindpunt, lijkt de menselijke creatie dit niet gegund. Daardoor is de ziel niet in staat de 
schepping inclusief zichzelf verder te brengen en verliest de middenplaatsing van de ziel haar 
belangrijkste doel en functie. 

Dit heeft eveneens consequenties voor de menselijke waardigheid. De vrijheid en de 
Goddelijkheid die Ficino de mens(elijke ziel) toeschrijft, en die hij toch vooral gelegen ziet in 
het creatieve vermogen, wordt daarmee niet volkomen waargemaakt. Doordat de mens als het  
ware gevangen in zijn relatie tot God, krijgt hij te weinig kans om volwassen te worden, de 
verantwoordelijkheid te nemen en te handelen “als God”. Doordat God de ziel voortdurend 
naar zichzelf terugroept via de eros, wordt de mens de mogelijkheid tot een vrije 
ontwikkeling naar de toekomst toe ontzegd. Het subject van de eros blijft per definitie in de 
positie van degene die naar God streeft en niet degene die God is. De mens krijgt niet de kans 
om te scheppen vanuit goddelijk liefde; een liefde die zich in vrijheid verbindt met het lagere, 
het onvolmaakte, het onverlichte, om het te transformeren tot schoonheid en een schoonheid 
die opnieuw de ziel zou kunnen wekken en aanzetten tot de contemplatieve stroom. Hierdoor 
zou de cirkel van contemplatie en creatie niet alleen gesloten en verbonden kunnen worden op 
het punt van de goddelijk eenheid, maar eveneens in de verscheidenheid van individuele 
uitingen in de tijd-ruimtedimensie van het menselijk bestaan. 

Echter, hoe dicht Ficino die uiterste consequentie van zijn eigen filosofische gedachten 
ook nadert en hoe rijp zijn gedachten over contemplatie resp. creatie ook zijn,  hij weet de 
verbinding tussen beide niet filosofisch te verankeren. De beoogde synthese en relatie tussen 
contemplatie en creatie is daardoor niet “all-round”. Ficino spreekt over het goddelijk zaad 
dat zich ontvouwt tot bloem, en hoe de schoonheid van de bloem uitnodigt terug te keren naar 
het zaad in het hart van de bloem. Maar op deze manier blijft de schoonheid steriel. Het is de 
vrucht die ontbreekt.  Wil de bloem echter vrucht worden dan zal zij eerst moeten sterven.  

Voor dit evenwicht tussen contemplatie en creatie, zoals we dat later uitgewerkt vinden bij 
bijvoorbeeld Novalis, was de tijd nog niet rijp. Zoals gezien komt de disbalans bij Ficino 
voort uit de overheersing van het platoonse gedachtengoed, dat gewicht legt op het 
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geestelijke, de binnenwereld, en dus op het contemplatieve. Tegelijkertijd kan er pas worden 
gesproken over een “disbalans” als er ook enigszins gewicht ligt op de schaal van het 
materiële, de buitenwereld en het creatieve. We hebben gezien dat Ficino binnen de platoonse 
traditie, deze schaal verder doet overhellen naar de kant van de creatie, dan eerder ooit het 
geval was geweest. Er is dus sprake van een ontwikkeling in de tijd, die zich na zijn dood 
verder voortzet. De disbalans en de onvolkomenheid van Ficino’s filosofie kan mijns inziens 
dan ook het best worden begrepen en verklaard binnen het perspectief van deze historische 
ontwikkeling begrepen. Een verklaring die er wat mij betreft als volgt uit zou kunnen zien. 

Ficino bevindt zich nog volledig binnen de veiligheid van het oude, gesloten, harmonische 
universum van de platoonse filosofie. Een universum waarbinnen de blik voornamelijk naar 
binnen, naar de innerlijke spirituele wereld is gericht. Echter, hij bevindt zich vlak voor de 
drempel naar de moderne tijd, waar de empirische blik op de buitenwereld en het handelen in 
de materiële werkelijkheid  de verdere ontwikkeling van de westerse cultuur bepaalt. Een 
ontwikkeling die in de praktijk om hem heen al gaande was. We zien dit bijvoorbeeld, aan de 
ontdekkingsreizen in zijn tijd (Columbus’ ontdekking van Amerika in 1492), het gebruik van 
het perspectief in de schilderkunst en de portretkunst in de Renaissance. Ficino bewoog mee 
met deze ontwikkeling, maar nog altijd binnen de geborgenheid van het oude sferische 
wereldbeeld, waarin, zoals hij het zelf beschrijft, de ziel was ingebed als een embryo binnen 
de baarmoeder en het moederlichaam. Hij rekt de grenzen van dit wereldbeeld op als nooit 
tevoren, waardoor de eros en de ziel die de polariteit tussen spirituele wereld en materie 
moeten overbruggen, onder spanning komen te staan. Maar hoezeer Ficino de grenzen van het 
oude paradigma ook oprekt en hoezeer hij de vensters naar de buitenwereld ook openzet, 
Ficino’s filosofie blijft als het ware nog steeds “binnen”, waardoor het evenwicht tussen 
contemplatie en creatie niet kan worden bereikt. De mens, in Ficino’s filosofie, kan zich als 
het ware nog niet losmaken uit het ouderlijke, platoonse huis en de drempel overgaan naar 
een autonome ontwikkeling in de wijde buitenwereld. De tijd was nog net niet rijp voor dit 
losmakingsproces.  

Je zou misschien kunnen zeggen dat rond Ficino’s dood de “bubble” barst en daarmee een 
nieuwe tijd aanbreekt, met een volkomen nieuw perspectief: namelijk de blik die gericht is op 
de te ontdekken fysieke werkelijkheid, waarin de mens zich geplaatst ziet als een 
onbeduidend deeltje te midden van een oneindig universum. Door deze ‘copernicaanse 
omwenteling’ en dit openbarsten van de oude ‘bubble’ kon de materie en de creatie het 
gewicht krijgen, dat voorheen in de schaal van de contemplatie lag. Echter, zoals de term 
‘omwenteling’ al aangeeft, is sinds die tijd de ontwikkeling zo verlopen dat het gewicht is 
doorgeslagen naar de andere kant, dat wil zeggen naar de buitenwereld, de materiële 
werkelijkheid en de empirische waarneming. De wetenschap en de techniek, en daarmee de 
menselijke vrijheid en autonomie hebben zich weliswaar kunnen ontwikkelen, maar de 
wereld van de ziel en de geest zijn als het ware ‘leeggebloed’. De veerkracht van de eros 
heeft het begeven, waarmee de mens als het ware naar buiten is gekatapulteerd en van God en 
die innerlijke wereld is losgeraakt. 

Wanneer we de lijnen doortrekken naar deze tijd, dan zien we een beeld dat 
tegenovergesteld lijkt aan dat van Ficino. Maar juist in die spiegeling zijn ook grote 
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parallellen waar te nemen. Waar bij Ficino de contemplatieve en het spirituele domineerde, 
daar domineert in onze tijd het creatieve en het materiële. Waar in Ficino’s filosofie het 
aardse leven te weinig doorbloed was, daar is in onze tijd het spirituele leven te weinig 
doorbloed. Waar we bij Ficino konden spreken van een regressie, stilstand en gebrek aan 
ontwikkeling, kunnen we in onze tijd spreken van een razendsnelle, niet meer te stuiten 
progressie.  Waar de eenzijdigheid bij Ficino leidde tot een spiritueel leven dat nog 
onvoldoende vrucht kon dragen voor het aardse leven, daar zou je misschien in deze tijd 
kunnen spreken van een materieel leven dat onvruchtbaar is voor het spirituele leven. Doordat 
de beweging naar buiten zo sterk is, zonder dat deze is opgeladen, gevuld en verrijkt door de 
beweging naar binnen, is er meer sprake van produceren dan van creëren, van kwantiteit dan 
van kwaliteit, van doen dan van zijn. Bij Ficino kreeg de creatieve stroom onvoldoende kans 
zich op aarde te manifesteren, waardoor ook de mogelijkheid werd weggenomen om door de 
waarneming van een creatie weer geraakt te worden en aangezet tot de contemplatieve 
stroom. In deze tijd zijn er meer dan voldoende creaties waar te nemen. Alleen missen ze 
vaak de bezieling die nodig is om andere zielen te wekken en te motiveren tot de 
contemplatie. De ademhaling is zo snel en oppervlakkig, dat het moeilijk wordt om tot de 
diepere lagen van de ziel te geraken. Dit speelt niet alleen in de kunst een rol, die net als alle 
andere aspecten van onze cultuur ten prooi valt aan commercie, tijdgebrek en consumentisme, 
maar op alle gebieden. 

Zoals in Ficino’s tijd de ‘bubble’ op spanning stond, en de spirituele binnengrenzen niet 
langer opgerekt kon worden en moesten barsten, zo loopt onze cultuur op tegen de fysieke 
buitengrenzen, overproduktie, het opraken van de natuurlijke bronnen, kortademigheid, 
overprikkeling, uitputting en stress. De mens heeft zich sterker verbonden met de materiële 
werkelijkheid dan ooit, maar misschien is het juist daar, waar de ziel weer opnieuw van vitaal 
belang wordt, omdat de levensbron door de weg naar buiten dreigt op te drogen.  

Misschien dat de mensheid in de westerse cultuur, die inmiddels ‘global’ is geworden, net 
als in de tijd van Ficino, op de drempel staat van een nieuw paradigma, een paradigma waarin  
problemen niet worden opgelost door nog meer actieplannen, ‘groei’, reorganisatie en 
productie, maar daarentegen door een hernieuwde innerlijkheid, een hernieuwde inademing 
die kwaliteiten brengt zoals Ficino die met de spirituele wereld associeerde: leven, liefde, 
schoonheid, rust, eeuwigheid, eenheid en eenvoud. Verschillende recente publicaties wijzen 
reeds in die richting en  gebruiken daarbij soms ook termen als liefde en bezieling174. Hoe 
goed bedoeld de poging ook mag zijn om de ziel weer op de kaart te zetten en weer waarde te 
hechten aan innerlijkheid, het gevaar is dat een begrippen als “liefde”, “ziel” of “bezieling” 
ook weer tot een ding, truc of instrument worden gemaakt, en zo via de achterdeur weer het 
oude materialistische en economisch gemotiveerde paradigma binnensluipen. In deze tijd 
hebben begrippen als “ziel”, “schoonheid’ en eros, die hun oorspronkelijke spirituele 
betekenis en waarde ontleenden aan een metafysische context, veelal hun boventonen 
verloren en worden afgeplat tot banale en lege begrippen als “passie”, “cosmetica” en 

                                                        
174 Bijvoorbeeld: D. Ofman, Bezieling en kwaliteit, (Utrecht, 1993); Lenette Schuijt, Met ziel en zakelijkheid, (Schiedam, 2009); 
P. M. Senge, C.O. Scharmer, e.a., Presence: An Exploration of Profound Change in Peope, Organisations and Society (New 
York, 2004); C.O. Scharmer, Theory U, Learning from the future as it emerges, (2007) 



85 

 

“seksualiteit”. Je zou kunnen spreken van een letterlijke vorm van vernedering, waardoor de 
waarde en waardigheid aan deze begrippen en de levende realiteit waarnaar zij verwijzen, is 
ontnomen. Niet alleen is er vaak geen weet meer van deze context, maar ook is er vaak geen 
toegang meer tot de innerlijke beleving ervan met het resultaat dat belangrijke concepten 
vervlakken en eroderen tot holle kreten, oppervlakkige toepassingen en vaak in het tegendeel 
verkeren van waar ze eigenlijk voor staan.  

Wanneer we bepaalde ervaringen weer willen waarderen en in het leven roepen, zijn alleen 
losse woorden niet voldoende. Alleen wanneer de hele context weer wordt verbonden met de 
menselijke ervaring gaan deze woorden weer spreken, en kunnen hun boventonen weer 
resoneren.  Het is op dit punt dat de filosofie van Ficino deze tijd iets te bieden heeft, 
namelijk het terugschenken van de context waarbinnen begrippen als ziel, liefde, schoonheid 
en contemplatie weer zin en betekenis krijgen. Wanneer deze begrippen vervolgens in 
verband zouden kunnen worden gebracht met de ontwikkelingen in onze tijd, met onze 
behoefte aan vrijheid, creatie en voortuitgang, dan kan er bewustzijn ontstaan rondom het 
verschil tussen produceren en creëren, tussen tegenkomen en ontmoeten, tussen cosmetische 
schoonheid en innerlijke gratie. Dan kan bewustzijn ontstaan van een bezielde creatie en 
scheppende contemplatie. Deze studie wil dan ook een pleidooi zijn voor een hernieuwd 
zoeken naar het evenwicht tussen binnen en buiten, contemplatie en creatie, liefde en 
schoonheid. Misschien is de tijd rijp dat de cirkel van contemplatie en creatie rond  komt en 
dat Ficino’s filosofie behalve mooie bloemen, ook vrucht kan dragen. 
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