PETER N. MILLER

Het Europa van Peiresc,
vroeger en nu

Wellicht de meest gevierde en zeker de meest bewonderde Europese intellectuele figuur uit de eerste heltt van de zeventiende eeuw werd geboren in
de Provence en stierfdaar ook. In de tussenliggende periode maakte hij een

paar reisjes naar Italie, de Nederlanden en Engeland en woonde zeven jaar
in Parijs. Tocb is Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) geen erg
bekende naam en ik moet bekennen dat ik zelf ook nog nooit van hem

gehoord had voordat ik besloot me op hem te storten.
Zijn roem is een indicatie van de grote waardering die er in zijn cigen

tijd bestond voor een eruditie die zovvel nauw geconcentreerd als breed
georienteerd was. Als een briljante en welwillende spin bevond Peiresc zich
in het midden van een uitgcstrekt web van geleerden, handelslieden, poli-

tici engewone mensen die alleen via hem als gemeenschap bestonden—en
die in veel gevallen alleen dankzij deze contacten een zekere mate van
onsterfelijkheid hebben verworven.

HetEuropa waarin Peiresc leefde, was een samenleving waarin mensen

vervolgd werden, een samenleving die in oorlog met zichzelf verkeerde.
Maar dit Europa legdc ook dc basis voor wat we nu beschouwen als de civil
society en de moderne staat, de Nicuwe Wetenschap en de Republiek der
Letteren. Mijn belangstelling voor Peiresc werd gewekt door het historische belang van zijn uitzondcrlijke nalatenschap—ongeveer 60.000 velletjes papier—voor het begrip van deze gccompliceerde periode. Maar het
is ook mogelijk om in zijn leven een antwoord te vinden op de specifieke
vragen van Rob Riemem'Wat stelde Peiresc instaat omde essentie van de
Europese identiteit te definieren? Of waarom zouden we Peiresc tegenwoordig kunnen beschouwen als de Europeaan bij uitstek?'
Laten we daarom onze blik afwenden van het Europa van Peiresc en

kijken naar de Peiresc van Europa; of beter gezegd, naar de persoon die
deze wereld bijeenbond en anderen zoals hij.
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Hec allerbelangrijkste kenmerk van de figuur Peiresc is dat hij geen lid
was van een institutie. Hij was weliswaar ecu magistraat, rnaar geen politicus; en al was hij abt, hij was niet tot priester gewijd. Hoewel hij een
geleerde was met een wereldomspannend netwerk, en correspondeerde
met mensen in Goa en Ethiopie, in hct Ottomaanse keizerrijk en christe-

lijk Europa, woonde hij niet in een hoofdstad als Parijs. Kortoni, hij was
een solist.De organisatie van zijn intellectueel leven.dat zich uitstrckte van

kooplieden in Marseille en kapucijner monniken in Bretagne tot Duitse en
Franse geleerden in Rome, had hij hoogst persoonlijk tot stand gebracht.

Het individuele netwerk van Peiresc wint nog aan duidelijkhcid alsje

het vergelijkt met dat van Athanasius Kiicher, S.J.— het ultieme voorbeeld

van de 'institutionele mens' in de zeventiende-ecuwse Republiek der
Letteren. Kircher, een Duitse jezuiet, ontmoettc Peiresc toen hij naar
Zuid-Frankrijk was gevlucht om te ontkomen aan de gruwelen van de
Dertigjarige Oorlog. Hij reisde verder naar Rome, waar zijn relaties zich al
spoedig over de hele wereld uitspreidden —dankzij de macht en het

torenhoge aanzien van de orde waartoe hij behoorde. Toen hij in 1636
Prodromus Coptus publiceerde, zijn boek over het Koptisch, een project dat

Peiresc in een vroeg stadium had toegejuicht.stond dat vol lovende woor-

den van kardinalcn en geestelijken. De tekst zelf was geconstrueerd op het
fundament van werk dat was verzet door missionaire ordes en de vragen
die erin gesteld werden, waren voornamelijk relevant voor hun heilige
missie—niet voor de vooruitgang van de wetenschap.
Het Europa van Peiresc was er een van gewesten, niet van staten Die

bestonden nog met. De Provence was met alleen zijn thuisbas.s en zijn
grote hefde,maar 00k de bron van zijn intellectuele kracht. De correspon
dents en aantekeningen van Peiresc laten zien hoe hecht zijn banden met
plaatselijke figuren waren. Je kunt zonder overdrijving stellen dat hij
amankehjk van hen was. Zijn mede-aristocraten deelden zijn hartstocht

voor antiquiteiten en politiek. De eerste lezers van zijn manuscripten over

de bijbel in oosterse talen waren geestelijken. Maar het belangrijkst waren
de koopheden uit Marseille. Peiresc was een zeldzaam geval van een intel
lectueel die intensief met kooplieden samenwerkte. Hij koesterde geen
mmachting voor de handel. En zij boden hem op hun beurt een ingang tot
de Levant die zijn gelijke in Europa niet kende. Zelfs de grote Nederlandse
arabist Golius verzond zijn brieven naar zijn broer in Aleppo via Peiresc,

en het daarmec zien meer vertrouwen te hebben in diens contacten in

MarseiUe dan in de oppermacht van de HoUandse koopvaardijvloot
In de Provence sprak de adel Frans (en waarschijnlijk een beetje
Occitaans), en dat deed Peiresc eveneens. In wat nog altijd een Respublica
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litcnuia was. versmaadde Peiresc de universele taal van de wetenschap en
prefereerde zijn eigen taal en die van de naburige Italianen, die toentertijd
de taal van zowel de wetenschap als de liefde was. Enkele van zijn correspondenten schreven desondanks terug in het Latijn, terwijl een piepkleine
minderheid (ik lieb er maar een gevonden) protesteerde tegen deze
inbreuk op standaard wetenschappelijk gebruik. Met andere woorden:
Peiresc schreef vanuit een specifieke invalshoek, hoewel hij altijd bereid
was om te lezen wat er in andere talen werd teruggeschreven. Bovendien
bevorderde de voorkeur van Peiresc voor de plaatselijke talen en hun 'verwantschap' zijn wetenschappelijke werk, doordat deze hem een inzicht in
de relaties tussen semitische talen verschafte dat hij anders wellicht niet
had gehad. De gedachte dat er een 'tamilie van semitische talen' zou kunnen bestaan, was zelfs nog hij niemand opgekomen.
Maar als Peiresc zo geweldig was, waarom is hij tegenwoordig dan vrijwel onbekend, zelfs in Franknjk,om nog maar te zwijgen van het Europese
toneel? Dat brengt ons op zijn andere belangrijkste kenmerk, het doel dat
hij voor ogen had. Dat is het Europa van de idee.
Het meest in het oog springende kenmerk van het Europa dat Peiresc
belichaamde, was immers de nieuwsgierigheid. Die is nodig voor het
begrip van het onderzoek op allerlei terreinen, van de astronomie tot de
zoologie, dat hij samen met zijn vrienden zo hartstochtelijk bedreef. Aan
Peiresc danken we de ontdekking van de neve] in het sterrenbeeld Orion,
de komst van de angorakat en de domesticatie van verschillende jasmijnsoorten, naast vele groterc, maar minder tlitsende triomfen.

Maar in dit geval dient nieuwsgierigheid niet te worden gekoppeld aan
een soort goedgelovige snoeplust. Integendeel,de keerzijde van deze medail-

le was scepsis, omdat nieuwsgierigheid alleen met behulp van kritische gereedschappen en een kritische benadering—twijfelen tot je iets zelf kunt
bekijken,onderzoeken totje meer zekerheid hebt—tot kennis kan leiden.
Dit soort nieuwsgierigheid is tevens de verklaring voor zijn oecumenische instelling. Peiresc was gefascineerd door de wereld van het Otto
maanse keizerrijk en zocht contact met plaatselijke Syrische en Egyptische
crudits met een gevoel van verwantschap voor anderen die de liefde voor
de wetenschap met hem deelden.Terwijl Peiresc zijn onderzoekingen in
deze landen voortzette. dcelde hij de informatie die hij had ingewonnen
met zijn collega's.En daarom is het niet misplaatst om te stellen dat de toenemende verfijning van de Europese Republiek der Letteren gelijke tred
hield met de groeiende kennis over de wereld buiten Europa.
De tolerantie van Peiresc berustte niet op een of andere vorm van vvclwillend. universalistisch kosmopolitisme. Integcndeel, zijn kosmopolitisme
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had sterke wortels. Peiresc was geworteld in zijn woonplaats, de Provence,
in zijn land, Frankrijk, in zijn taal, her. Frans, en in zijn geloof, her. roomskatholicisme. Maar er was ook iets anders: zijn liefde voor de wetenschap

plaats daarvan concentreerde hij zich doorgaans op het verschaffen van materiaal aan dejuiste mensen, aan hen die elders verbleven en meer arwisten
van, of betcr inzicht haddcn in het vraagstuk dat ter tafel lag. Dat beteken-

van Carpentras, die hij nooit heeft geprobeerd te kerstenen: Peiresc nam

de dat hij erop vertrouwde dat anderen iets konden voltooien of vervolmaken wat hij met hard zwoegen had voorbereid. Soms werd hij in hen
teleurgesteld. Maar hij verloor nooit de moed, want hij besefte dat de
onderneming van de 'bevordering der wetenschap' intergenerationeel was.
Zelfs als zijn generatie faalde, zouden volgende generaties uiteindelijk de
oplossing wel vinden. Nieuwsgierigheid vergt dus ook vertrouwen—in

het voor hem op tegen hen die dat wel probeerden (zoals de jezuiet

andere mensen, en in de toekomst.

Kircher). Peiresc was tolerant en kosmopolitisch, maar dit was een waar-

achtig kosmopolitisme, dat respect toonde voor verschillen terwijl hij, met
de nieuwsgierigheid, een manier vond om met die verschillen overweg te

Maar het profiel van de Europese cultuur dat ik hier schets, zou niet
compleet zijn zonder een laatstc opmerking. De nieuwsgierigheid van
Peiresc was groot, maar het kosmopolitisme dat hierop was gebaseerd, was

kunnen.

niet nai'ef en niet hoi. Hij had aan het hof gewoond, hij had koningen en

die niet een adres had en die hem in staat stelde om onbezwaard sanien te

werken met moslims, protestanten en joden. Als hij zo nu en dan een

poging deed protestanten te bekeren, bewijst dat alleen maar dat hij zijn
eigen geloof serieus nam. En als de protestanten zich niet lieten bekeren,

vond hij ze daarniet minderaardig om.Wat betreft zijn collega, de rabbijn

Deze intellectuele nieuwsgierigheid vond haar weerslag in Peirescs inzet

pausen in actie gezien in het grote tijdperk van staatsbelangen. Hij woon-

voor de 'bevordering der wetenschap'. Dat was de zaak die hij met grote

de weliswaar in de provincie, maar de wetenschap had hem niet tot een
ivoren torcn veroordeeld. Hoezeer hij ook de waarheid was toegedaan, en

toewijding diende. (Peiresc heeft verkJaard dat hij het erg jammer vond dat
hij de hogepriester en profeet hiervan, Francis Bacon, tijdens zijn bezoek
aan Engeland in 1606 niet heeft ontmoet.) Misschien is Peiresc zo lang
obscuur gebleven doordat hij geen boeken heeft gepubliceerd, memoires
nagelaten of een of ander raadsel heeft opgelost dat van belang is voor
onze tijd. Met andere woorden, hij heeft ons geen artefact nagelaten. En

het punt is dat wij prestaties afmeten aan vervaardigde artefacten, of opgeloste vraagstukken. Zelf deed hij dat niet.
Het ging hem om de goede vragen, niet om de goede antwoorden. De
antwoorden, zo dacht hij, zouden mettertijd wel komen, en pogingen om
voortijdig antwoorden te geven zouden zelfs problemen in de toekomst

hoe druk hij zich ook maakte over wetenschappers die deze in hun werk
verloochenden, hij verloor niet uit het oog dat er nog grotere vijanden
rondwaarden.

Laat ik afsluiten met een verhaal.Toen Athanasius Kircher,die ik al eer-

der noemde.in 1636 uiteindelijk zijn Prodromus Copms publiceerde, stuur-

de hij zijn vriend Peiresc enkele exemplaren van het boek. Peiresc op zijn
beurt voorzag zijn vrienden die zich met het Koptisch bezig hidden, van
hun exemplaren.Toen hijzelf en Claude Saumaise, de Franse protestantse

hoogleraar in Leiden, het boek haddcn uitgelezen, spraken ze erover in
hun brieven uit november 1636. Ze waren geen van beiden positief. Het

kunnen veroorzakcn.Vermocdens omtrent de juiste vragen konden worden

boek stond vol verzinsels. halve waarheden,leugens en zelfs vervalsingen.

versterkt door voorlopige bevindingen, terwijl de definitieve antwoorden

Maar toch zei Peiresc tegen Saumaise dat hij Kircher in zijn publicaties
niet te hard moest aanpakken, en de goede kanten van het boek moest

later mochten komen. Gemeten naar zijn eigen maatstaven heeft hij derhalve niet gefaald, omdat hij zichzelf ten doel stelde de juiste vragen testellenen op die manier het belang van de wetenschap te dienen.

benadrukken. Waarom? Omdat, zo schreef Peiresc, hij Kircher vaak had

gcsproken toen deze in Avignon verbleef. En in die tijd had Kircher, in

We kunnen zijn nieuwsgierigheid evenmin beschouwen als iets wat

weerwil van het ofFiciele beleid van zijn orde, zich vrijmoedig uitgespro-

zonder gevolgen is gebleven, of als een zinloze, oppervlakkige of uiteindelijk futiele activiteit. Dat is de manier waarop Augustinus nieuwsgierigheid

ken voor zaken 'als de beweging van de aarde in overeenstemming met de
theorie van Copernicus, met de talloze gevolgen die daaruit voortvloeien,

opvatte en beschreef, en zijn definitie heeft standgehouden gedurende de

vcle eeuvven die aan de Renaissance voorafgingen. De nieuwsgierigheid
van Peiresc was echter gericht op het oplossen van vraagstukken, op het
verleggen van wetenschappelijke grenzen. Zijn nieuwsgierigheid was alleen

en voor andere maximen die conform zijn aan de vrijheden van de gallicaanse kerk, die een rechrvaardiging vormen voor eenexcuus en een vollcdig respect dieje zonder deze niet zou hebben'.
Dat waren de grote politieke vraagstukken van de jaren dertig van de

niet gericht op het oplossen van de vraagstukken door hem persoonlijk. In

zeventiende eeuw: de affaire-Galileo en de vraag of staten binnen hun
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eigen grcnzen soeverein waren en zclf wetten konden opstellen. Met
betrekking tot deze vraagstukken had Peiresc het gevoel dat Kircher aan de
goede kant stond. De kant die door de geschiedenis in het gelijk zou wor-

moedige en grondige zoeken naar kennis, dat wordt ingegeven door
nieuwsgierigheid.

den gesteld, om de zin van Kundera te parafraseren en waarschijnlijk te

1 1

vervormen.

Na het aanhoren van een kortere versie van het bovenstaande verhaal

We beschouwen de vrije gedachte en de rechtsstaat tegenwoordig als

opperde een zeer intelligente en bedachtzame deelnemer aan de Europa-

de twee pijlers van het moderne politieke denken. Hoezeer Peiresc er ook

conferentie dat dit Peiresc tot eenjood maakte. (Flij had waarschijnlijk abu-

op gebrand was om alle puntjes op de i te zetten, en hoeveel waarde hij
ook hechtte aan de orientalistiek en het Koptisch in het bijzonder, hij vergat niet dat er belangrijker zaken waren. Hij was niet vergeten dat de cultuur van de nieuwsgierigheid en het kosmopolitisme vijanden had, en dat

deze strijd de belangrijkste was, omdat de vooruitgang van de wetenschap

sievelijk 'ontworteld' verstaan, het oude bijvoeglijk naamwoord van de sovjets dat onveranderlijk gepaard ging met'kosmopolitisch,' in plaats van mijn
'geworteld'). Nou.dacht ik toen, wat zou er gebeuren als ik de interpretatie van die conferentieganger overneem? Als Peiresc een jood was, zou hij
tegenwoordig in New York wonen, net zoals tot voor kort de zeer respec-

die beoogden hier een eind aan te maken door hun gebrek aan respect
voor het humanistische ideaal zoals dat tot uiting kwam in het vrijdenken

tabele krant L<i Rcpubblica uit Rome een Europese weerkaart gebruikte waar
ook New York op stond. Laten we met deze sterk uiteenlopende imprimaturs
ons kleine gedachte-experiment voortzetten: hoe ziet het Europa van Peiresc

en de rechtsstaat.

er tegcnwoordig uit?

alleen kon worden gestuit door de overwinning van de politieke machten

Dat Peiresc vergeten is, heeft te maken met iets wat we zouden kunnen

omschrijven als een structurele verandering—die deels wetenschappelijk.
deels maatschappelijk en deels psychologisch is—in het denken van de

Europeanen over kennis. Uiteraard heeft hij niet als enige een dergelijk lot
ondergaan. Pas in de afgelopen vijftig jaar zijn de bijdragen van oudheidkundigen als Peiresc aan de Europese historische cultuur opnieuw ont-

Om tebeginnen: waarom New York? Waarom een stad die werd gesticht
toen zijn leven al ruim over de helft was (1624)? Het antwoord luidt voor
een deel hetzelfde als voor zovele Europeanen die zich hebben gevestigd

op de kusten van dat eiland: vanwege de vrijheid. Het Europa van Peiresc
was tijdens diens eigen leven al aan het verdwijnen. Politieke centralisatie,
bureaucratisering en de kunst van het promotie maken, incombinatie met

dekt, vooral door de inzet van de vooraanstaande, in Piemonte geboren
historicus van de klassieke Oudheid,Arnaldo Momigliano.
Maar het Europa van de oudheidkundigen is nooit helemaal vergeten.
niet door die wetcnschapshistorici die diep groeven in hun eigen vakgebied en ontdekten hoezeer ze schatplichtig waren aan deze mannen.
Noch door hen die het verband tussen wetenschap en deugdzaamheid in

de toenemende dominantie van de publieke smaak: dat was de richting

dit oude Europa instinctief aanvoelden en met hun afkeer van de deugd
ook de wetenschap afwezen. Wellicht was Marinetti gewoon Marinetti
toen hij in 1909 verklaarde dat hij zich ten doel stelde 'dit land te bevrijden van het stinkende gangreen van de professoren, de archeologen, de

Stmkturwandel der Offentlichkdt (1962).

waarin het Europa van Peiresc zich bewoog. En dat was ook het onderwerp van het essay uit 1933 van Eric Auerbach over het Parijs van de jaren
veertig van de zeventiende eeuw.'La Cour et laVille', de voorganger van
zowel Reinhard Kosellecks boek Kritik mid Krise. Einc Stttdic zur

Pathogenese der burgerlichen Well (1959) als Jiirgen Habermas' marxistische
De Republiek der Letteren, waarin Peiresc zoveel energie had geinvesteerd, werd verzwolgen door de opkomst der naties.Theodor Mommsens

habiliteerde nazi Otto Brunner in dezelfde trant door, waarbij hij betoog-

lofzang op de Grosswissenschoft was ongeveer zo ver verwijderd van Peirescs
visie op intellectuele samenwerking als mogelijk is zonder het gebied van
de wetenschap helemaal te verlaten.Een paar generaties later bleek uit Karl
Lamprechts apologie voor de Duitse aanval op Belgie uit 1915 en de inaugurele rede uit 1921 van zijn voormalige vriend Henri Pirenne in Gent,
'Ce que nous devons desapprendre de 1'Allemagne', dat zelfs voordat de

de dat het de taak van de historicus was om het verleden voor het heden

nazi's de Europese liberale intelligentsia afslachtten, het ideaal van Peiresc

te ordenen.'maar niet om dode, antiquarische kennis door te geven.' Voor
de vijanden van de vrije wereld was er iets onverdraaglijks aan het vrij-

minste veilig zijn. In New York zou hij in het beste geval een openheid

wetenschappelijke gidsen en de oudheidkundigen'. Maar de nazi's maakten geen grapje toen ze de wetenschap hekelden omdat ze onvoldoende

politiek gemotiveerd was en haar 'schoolmeesterachtig', of'antiquarisch'
noemden. Zelfs na deoorlog ging de onverbeterlijke, maar niettemin gere-
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reeds aan natuurlijke oorzaken was overleden. In NewYork zou Peiresc ten
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tegenover het verkennen en een vertrouwdheid met individueel onderne-

zelfvleierij door te pronken tegenover bezoekcrs, in plaats van hun deuren

merschap aantreffen die de leuke onderkant vormden van de sprankelen-

te sluiten en hun schatten daadwerkelijk te bestuderen.

de oppervlakkigheid van het consumptiekapitalisme.
In een beroemd essay dat hij kort na de oorlog schreef, stelde Arnaldo
Momigliano—een Piemontese vluchteling in Londen en een van de

De eisen waaraan de 'publieke intellectueel' tegenwoordig moet voldoen, zouden zeker geen ruimte laten voor dergelijke langctermijnverkenningen van terreinen die ongetwijfeld nietde interesse van een heden-

grootste historici van de twintigste eeuw—de vraag waarom de Europese
oudheidkundigen verdwenen waren.Toen hij jaren later mijmerde over de

daags publiek kunnen wekken. Omdat hij precies in de goede tijd leefde
en op de goede plaats, waar de wereld van de salon ontstond (Parijs rond
1620), die stijl boven inhoud verkoos.en mode boven duurzaamheid—het
begin van de langdurige wraak van de Modernen, die in onze tijd nog
steeds aan de gang is—was Peiresc zich ten voile bewust van het feit dat
roem en oppervlakkigheid naar zijn idee te nauw met clkaar verweven

terugkeer van deoudheidkundige, ongeveer zoals ik hier doe, merkte hij op
dat als een vroegmoderne oudheidkundige weer tot leven zou komen, deze
zou rei'ncarneren als de directeur van een instituut op het gebied van kunst-

geschiedcnis of vergelijkende antropologie. Maar zou dat echt zo zijn?
Het komt mij juist erg onwaarschijnlijk voor dat iemand met Peirescs

combinatie van uitzonderlijke intcllectuele speelsheid en even grote nauw-

gezetheid een plaats zou vinden binnen het hedendaagse universitaire systeem.Weinig universiteiten leggen zich nog onvoorwaardelijk toe op de
zuivere wetenschap binnen de menswetenschappen. Het soort onderzocksprojecten dat Peiresc lanceerde—de bestudering van de talcn van
het oude en moderne Midden-Oosten, of de antropologie van Afrika ten
zuiden van de Sahara, of vulcanologie in het Middellandse-Zeegebied—
zou niet direct steun krijgen; dit in tegenstelling tot het verzoek dat M.I.
Rostovtzeffbijna een eeuw geleden indiende bij de rector magnificus van
Yale University voor de financiering van de opgravingen bij DuraEuropos. Bovendien zou zijn afkeer van wat tegenwoordig 'theorie'
genoemd wordt en indertijd'scholastiek'heettc,alsook zijn onwil om enig
idee te publiceren voordat hij de tijd rijp achtte, elke kans op een aanstel-

ling als hoogleraar definitief om zeep helpen. Sommigen zouden hem
beslist een 'positivist' hebben genoemd, alsofkennis omtrent de wereld op
een of andere manier te min was voor hen die intelligent genoeg waren

waren.

Al deze, enigszins verwante loopbaanstappen belichamen een elementaire werkelijkheid die voor Peiresc volstrekt anathema was: de beperkte
kortetermijnvisie die een weerspiegeling is van een verarmde opvatting
van wat relevant is.

In onze tijd zou Peiresc waarschijnlijk overdag een gewone baan heb
ben—bijvoorbeeld als advocaat of rechter, net als zijn beroemde voorganger—en 's avonds zijn wetenschappelijke activiteiten ontplooien.Wellicht

zou hij zich daarbij kleden en zijn huis inrichten in de stijl van die tijd,
zoals Machiavelli deedals hij Livius ging zitten lezen, maar misschien ook niet.
Het internet zou zeer zeker een fantastisch hulpmiddel voor hem geweest

zijn.Voor de man die brieven gebruikte als middel om simultane observaties
van de zonsverduistering rondom de Middellandse Zee te regelen, om de
aandacht te trekken van geemigreerde Franse juweliers in Lahore (het
hedendaagse Pakistan), of om informatie over oudheidkundige objecten en

antropologie in te winnen bij de militair adviseur van de keizer van Abessinie
(ook al eenjuweher,dit keer uit Montpellier),zou het internet een geschenk

om erover te spreken. De moderne Peiresc op zijn beurt zou het professorendom waarschijnlijk beschouwen als een samenspanning van dogmatici die drukker bezig waren met het promoten van hun eigen idecen dan
met de bevordering van de beste ideeen—wat hij ook zei over vele hoogleraren in Parijs in de jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw.
Zelfs de betere journalistiek zou niet goed genoeg voor hem zijn
geweest. Welk opinieweekblad, literair tijdschrift of cultured supplement

uit de hemel zijn geweest. De explosieve wildgroei aan informatie in onze
tijd, en het feit dat deze zo vrijelijk tocgankelijk is.staat inschril contrast met
de enorme moeite diede premoderne Peiresc zich moest getroosten ombij
voorbeeld depositie te achterhalen van schepen opde Middellandse Zee die

zou tegenwoordig ruinate bieden aan een studie over kalenders in de
Oudheid, gnostische juwelen, de ogen van kameleons ofAfrikaanse haardrachten? In zijn eigen tijd had Peiresc weinig behoefte om tegemoet te
komen aan de smaak van het groeiende publiek voor amusement. Hij
klaagde herhaaldelijk over verzamelaars die doorlopend bezig waren met

de macht van de poortwachters van de informatie, zoals de bibliothecarissen van hetVaticaan, of de Heilige Congregatie voor de Propaganda Fide,
eveneens in Rome, die rechtstreeks toegang had tot alle hoogopgeleide
gesprekspartners over de hele wereld (missionarissen), maar strenge con-
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op Marseille voeren en die voor hem dingen konden mcenemen ot konden
uitzoeken waar zoekgeraakte spullen bleven.
Bovendien worstelde Peiresc, zoalsveel wetenschappers uit zijn tijd, met

trole uitoefende over de communicatie met hen. Missionaire ordes, waar-

van die van dejezui'eten de beroemdste is, beschermden hun bronnen net
zo sterk. Peiresc omzeilde hen door gebruik te maken van lokale contact-

personen en Franse bondgenoten in het buitenland. Het internet heeft op
eenzelfde wijze—althans opdit moment—de poortwachters beroofd van

hun rol als tussenpersoon, of hen tenminste in het defensief gedrongen.
Maar de digitale rcvolutie biedt de moderne Peiresc ook een aantal in-

strumenten die een veel grotere precisie mogelijk maken. Het belangrijkste hiervan is de digitale camera, die tegenwoordig in staat is materiaal met
de grootst mogelijke precisie te reproduceren en de resultaten snel en effi

cient over de hele wereld rond te sturen, en bovendien goedkoop genoeg
is om uit te delen aan assistentcn op afstand. Als we bedenken wat een

gevecht Peiresc moest Ieveren met de telescopen en de andere visuele
hulpmiddelen die hij inschakelde voor de simultane observatie van de

zonsverduistering in augustus 1635, ofde poging 0111 aan zijn correspon
dent in Tunis duidelijk te maken wat de beste manier is om in het veld met

papier-mache een afgietsel van een inscriptie te maken, of zelfs de pagina's
vol overgeschreven inscripties opvroeg-islanutische munten.deze enandere
activiteiten kunnen tegenwoordig veel makkelijker door niet-deskundi-

gen worden uitgevoerd. Alsje bedenkt hoeveel Peiresc, als de spreekwoordelijke spin in zijn web, in zijn tijd vanuit de Provence wist te bewerkstelligen, hoeveel meer zou hij tegenwoordig niet kunnen bereiken van achter
zijn grote computerscherm met hogc resolutie. AJsje van Fernand Braudel
kunt zeggen dat hij de moderne periode van het historisch onderzoek
heeft ingeluid met zijn baanbrekend gebruik van microfilm als archivari-

sche reproductiemethode, dan zou je van de hedendaagse Peiresc met zijn
digitale camera en Photoshop kunnen zeggen dat hij het nieuwste onderzoekstijdperk inluidt —van goedkoop, snel, nauwkeurig en efficient

onderzoek—juist op het moment dat de institutionele financiering van
serieuze, langdurige onderzoeksprojecten in de humamora lijkt op te

Maar zelfs als zoekmachines. elektronische prikborden en chatrooms de
moderne Peiresc in staat zouden stellen de juiste persoon te vinden voor

de beantwoording van specifieke vragen. net zoals hij dat vierhonderdjaar
geleden probeerde, gaat er—net als vroeger—niets boven persoonlijk
contact. De grote brievenschrijver heeft zelf vaak opgemerkt dat sommige
kwesties zo ingewikkeld waren dat hij ze liever persoonlijk aan de ontvanger van de brief had uitgelegd. Dat Peiresc zo dicht bij Marseille woonde

en zulke goede banden onderhield met zo veel grote en kleine handelsfamilies, compenseerde tot op verrassend grote hoogte de afwezigheid van
institutionele ondersteuning. Als inwoner van New York zou Peiresc net
zo goed in staat zijn in zijn voordeel te doen met de wereldbevolking in
miniatuur die zich in de vijf wijken van die stad verzameld heeft.
Peiresc liep vooruit op de opkomst van het Frans als universele taal van
de wetenschap. De Peiresc van onze tijd zou het Engels hanteren, ook al
zou hij net als zijn voorganger in staat zijn de andere talen van de weten
schap te lezen. En dat zou niemand hem verwijten. misschien zelfs niet
eens in Frankrijk.

Door de grote verbazing die heerst over de omvang van de correspondentie van Peiresc,met name met correspondenten op grote afstand,wordt

vaak uit het oog verloren hoe belangrijk het persoonlijk contact voor hem
was. Zijn huizen in Aix-en-Provence, een paar uur ten noorden van
Marseille, en in Belgentier, op eenzelfde wijze georienteerd op Toulon,
maakten het niet alleen makkelijker voor hem om te communiceren met

deze twee havensteden, maar, wat nog belangrijker is. het gaf mensen die
via deze twee steden naar andere bestemmingen in Frankrijk of rond de
Middellandse Zee reisden, de mogelijkheid hun reis te onderbreken om
hem te bezoeken. Hoewel het klopt dat Peiresc leefde tijdens de laatste

generatie waarin je als provinciaal een intellectueel van de eerste orde kon

zijn, is het ook waar dat hij niet in staat zou zijn geweest zijn hoofddoel,

drogen. Ook al beseft hij dat sommige bibliothecarissen en bibliotheken
zullen trachten controle over deze beelden te behouden, zoals ze dat in de
vorige generatie met fotokopieen en andere reproductiemethoden deden,

ergens anders had gewoond.

zijn aangeboren geloof dat medewerkers van wetenschappelijke instellingen diep in hun hart de bevordering van de wetenschap nastreven, geeft
hem het vertrouwen dat de meeste 'bewakers' van boeken en manuscrip-

lijk gevoed door hen die bij hem inde buurt woonden, ofze nu uit Aix of
uit de Provence kwamen. Vanwege de bijzondere omstandigheden van de

ten uiteindelijk zullen inzien dat de wetenschap het meest gebaat is bij het
verstrekken van afbeeldingen van hun materialen aan onderzoekers—al

was het maar vanwege het geringe voordeel dat het materiaal op die
manier beter wordt beschermd tegen de onvermijdelijke beschadiging die
optreedt bij normaal gebruik.

het op gang brengen van de Europese orientalistiek, te bereiken als hij
Maar het persoonlijke intellectuele leven van Peiresc werd voorname-

Provence bevonden zich onder hen protestanten (Nimes, technisch gcsproken een deel van de Languedoc, net als Montpellier, had veel protes
tanten onder zijn inwoners). joden (steden in het graafschap Venaissin,
zoals Carpentras, Cavaillon, Isle-sur-la-Sorgue hadden een grote joodse
populatie,die tegenwoordig voornamelijk wordt gememoreerd door verschillende rues de la Juiverie), en moslims (moorse gevangenen die in
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Marseille woonden en werkten, van wie sommige Peiresc en zijn vrienden

tijdperk van staatsbelangen was hun betrouwbaarheid. Al konden zelfs

hielpen om Arabische enTurkse boeken en munten te vertalen). Maar er

vrienden van elkaar vervrecmden, bloedbanden waren onverbrekelijk.

waren ook andere advocaten-verzamelaars, apothekers-verzamelaars en

Maar dit werpt ook licht op de werkelijkheid dat families zich inspanden

handelslieden-verzamelaars.

om hun kindercn te vormen: ook al werd slechts een broer beroemd, de

Daarbovenop bezat het eenpersoons-, CNRS-achtige laboratorium van

Peiresc natuurlijk grote aantrekkingskracht op de grootste en slimste geesten in de provincie. Zo vond Pierre Gassendi,die na zijn studie aan de universiteit vanAix was benoemd tot kanunnik van de kathedraal van Digne,
als jongeman zijn weg naar Peiresc, die hem vervolgens aanbeval bij zijn

ander was in staat zijn onderzoek te begrijpen.
Dat is wellicht het zeldzaamstestukje van de hedendaagse puzzel,want

een dergelijke betrokkenheid van familieleden zie je tegenwoordig niet
vaak meer binnen de humaniora. De wereld van het Bildungsburgcrtum dat

dynasticen als de familie Mann, Benjamin of Broch heeft opgeleverd, is

vrienden in Parijs. Gassendi werd later de naaste medewerker van Peiresc,

verdwenen. Maar in sommige academische, rabbinalc of muzikale families

schreefzijn biografie en verwierf zelf grote roem als intellectueel, waarmee
hij zijn leermeester en patroon volledig in de schaduw stelde.
Het spreekt vanzelf dat ook New York een van die steden is waar de
hele wereld uiteindelijk doorheen reist—vanuit nabij gelegen provincies
ofverre continenten — en waarin, als een vroegmoderne havenstad, altijd
een residu van die hele wereld achterblijft.
Maar waar in New York zou de hedendaagse Peiresc een gemeenschapsleven van gelijkgestemde geesten vinden? Misschien, in elk geval in fysiek
opzicht, aan de periferie van de universiteitswijk, waar de docenten wonen
en anderen, zoals journalisten en schrijvers die evenmin duurdere apparte-

kun je nog steeds het gevoel—het geloof, eigenlijk—aantreffen dat de

menten kunnen betalen, maar wel in de buurt van de universiteitsbiblio-

theek willen zitten. En wat betreft het daadwerkelijk elkaar tegenkomen:

wellicht zou het rcgelmatig bijwonen van de dicnsten in de synagoge—
zoals het dagelijks bijwonen van de mis door Peiresc—informele maar
regelmatige contacten kunnen opleveren die verschiLlende onderzoeksprojecten zouden kunnen initieren, verstcrken of kruisbestuiven. Daarvoor

zouden echter niet veel van zulke persoonlijke intellectuele vriendschappen nodig zijn. Peiresc zelfhad er ook maar een handjevol. Meer had hij
niet nodig.

Wat vaak vergeten wordt, is dat de sociale wereld van Peiresc volledig
draaide om familie. Zijn jongere broer, Palamede de Fabri, de sieur van
Vallavez, was zijn belangrijkste medewerker. De rol van broers in het intel

lectuele leven van vroegmodern Europa is een verhaal dat nog geschrcven
moet worden. Binnen de generatie van Peiresc zelfdenkje metcen aan de
gebroeders Dupuy, de hoeders van het Cabinet dat de kern werd van de

Bibliotheque Royale (tegenwoordig Nationale), en de gebroeders
Richelieu, de ene kardinaal-minister en de ander kardinaal-aartsbisschop
van Lyon—een van Peirescs beste vrienden vanafzijn dagen als bisschop

wetenschap als doel op zich een waardige en mooie zaak is.
Maar de grote uitdaging voor de moderne Peiresc zou zijn om de
nieuwsgierigheid haar rechtmatige plaats te gcven in een tijdperk van ultra-

specialisatie. Het is vaak gezegd dat de periode van de encyclopedische
geesten eindigde met dezelfde kennisexplosie als die hem in gang had
gezet: aanvankelijk inspireerde de nieuwsgierigheid de mensen om te proberen alles te weten, maar het leidde ertoe dat ze zich naar specifieke gebie-

den van deskundigheid spoedden. En zo, naast alle min of meer'sociolo-

gische' feiten over Peiresc die tegenwoordig al dan niet reproduceerbaar
zijn en die verband kunnen houden met zijn omgeving, is er ook dit'inter
ne' feit van de wetenschapsgeschiedenis zelf.
Zou Peiresc ook zo interessant zijn als hij slechts een wetenschappelijke

discipline had beheerst (een deskundige was geweest)? Volgens mij niet.
Wat zijn brieven en stukken tot zulke fascinerende lectuur maakt, is de
ontmoeting met een zeer synthetische, maar op zelfbewuste—en zelfverzekerde—wijze ronddwalende geest. Hij bereikte een soort intellectuele
synthese die het bezit van een enorm pakhuis aan kennis vereist, met een
zeer hoge mate van detaillering, over heel veel verschillende onderwerpen.
Voor zijn meest spectaculaire intellectuele ondememingen moest hij
informatie bijeenbrengen uit gebieden die toen, net als later, werden
bewaakt door grenswachten (om met Aby Warburg te spreken).Wij —in
een tijd die wordt beheerst door het grote getal—zijn gewend te denken
dat je zonder deskundigheid niet kunt verwachten tot hetjuiste antwoord
te komen, maar besteden minder tijd aan het nadenken over de eerste vereisten voor het stellen van de juiste vragen. Op dat punt wijst Peiresc ons
de weg:stapels informatie, over veel onderwerpen, met een hoge mate van

detaillering. Is dat tegenwoordig nog mogelijk? Misschien wel, maar het

Wellicht het grootste voordeel van broers voor hen die opereerden in een

zou een uitzonderlijke inspanning vereisen om zo veel wetenschappelijke
disciplines op zo'n hoog niveau te beheersen als Peiresc.
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van Aix—en in de Nederlanden de gebroeders De Groot en Golius.

En dat brengt ons ten slotte tot het vraagstuk van publicatie. Peiresc heeft

Recente uito:aven

tijdens zijn leven niets gepubliceerd, zelfs niet de essays die hij vrijwel had
vervolmaakt (of in ieder geval gebracht tot het punt waarop hij bereid was
Fin aan hun eind te schrijvcn). Zijn vrienden op hun beurt schoten tekort

in hun belofte postuum enkele van zijn duizenden brieven te publiceren.
Zijn aantekeningen hebben eeuwenlang voornamelijk onder het stof

begraven gelegen. Maar deze vergetelheid is geen ongelukkige geweest.
want ze heeft zijn intellectuele persona ongeschonden geconserveerd. Als

hij een of twee dingen hadgepubliceerd. zou hij daarom herinnerd zijn:om
zijn bijdrage aan de bestudering van de manen van Jupiter die werd gememoreerd door dc geschiedschrijvers van de astronomie; om een stuk over
de Romcinse kalender van 354, genoemd door historici van de late Oudheid in de eerste voetnoten van hun artikelen; of om de ontdekking van het

lymfestelsel bij mensen door de ontleding van een lijk in 1634. aangehaald
door geschiedschrijvers van de medische wetenschap. Maar de eigenheid
van de geest die deze verschillende wegen, en vele andere, simultaan heeft
bewandeld, zou verloren zijn gegaan. In hun opgepubliceerde compleetheid, als een archeologische vindplaats die aan opgraving is ontsnapt in een
tijdperk dat de kostbaarstc schatten zou hebben geplunderd. ten koste van
de kennis van het geheel van een latere, meer ruimdenkende generatie.
hebben de papieren van Peiresc in het zicht verscholen gelegen, hoopvol
wachtend op de dag dat hun rijkdom zou worden geevenaard door de
waardering van een latere generatie voor juist die rijkdommen,en niet voor

de meer opzichtige en voor de hand liggende.
AJs de hedendaagse Peiresc ergens in de wereld daarbuiten bezig is. dan
zal ook hij het geschikte moment van ontdekking moeten afwachtcn, wanneer zijn talenten en de verwachtingen van anderen naadloos op elkaaraan-

sluiten. Als er op dit moment een dergelijke Peiresc bestaat, is het heel goed
mogelijk dat hij niet wordt opgemerkt tussen de duizenden boeken en arti
kelen die ieder jaar verschijnen. Zelfs Google biedt geen toegang tot zijn
ongepubliceerde onderzoeksmaterialen en prive-correspondentie. Net als
de Peiresc van het moderne Europa moet misschien ook de postmoderne
Peiresc wachten tot latere generaties hem ontdekken.

Vertalingjan Willcm Reitsma
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1
Peiresc’s Europe: Then and Now

I.
Perhaps the most celebrated, but certainly the most admired, European
intellectual figure of the first half of the seventeenth century, was born and died
in Provence. In between, he travelled a bit to Italy, the Netherlands and England
and lived in Paris for seven years. Yet Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (15801637) is no household name and I confess to never having heard of him either
before deciding to move in with him.
His celebrity reflected the contemporary celebration of an erudition that was
both scrupulously focused and generously extended. Like a brilliant and
benevolent spider, Peiresc sat at the center of an extended web of scholars,
merchants, politicians and ordinary people who existed as a community only
through him—and, often, who have achieved some measure of immortality by
virtue of this relationship alone.
The Europe Peiresc lived in was a persecuting society, and a society at war with
itself. But it was also laying the foundations of what we discern as “civil society”
and the modern state, the New Science and the Republic of Letters. My interest
in him is driven by the historical value of his extraordinary nachlass—about
60,000 pieces of paper—for understanding this complex period. But it is also
possible to see in his life an answer to a specific question: “how could Peiresc
define the essence of European identity? or, why we might today consider
Peiresc the quintessential European?”
And so, let us turn from Peiresc’s Europe to Europe’s Peiresc; that is to say, to the
person who brought this world together and those like him.
The single most important characteristic of Peiresc’s persona is that he belonged
to no institution. Although he was a magistrate he was not a politician, and
although an Abbot, he was not in Orders. Although a scholar with world wide
reach, with correspondents in Goa and Ethiopia, across the Ottoman Empire and
Christian Europe, he did not live in a capital city (i.e. Paris). He was, in short, an
individual operator. The organization of his intellectual life, by way of Marseille
merchants, Capuchins from Brittany, and expatriate German and French scholars
in Rome, was his own achivement.
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Peiresc’s personal network stands starkly illuminated by comparison with that of
Athanasius Kircher, S.J.—the seventeenth-century Republic of Letters’
“institutional man” par excellence. A Jesuit from Germany who met Peiresc when
a refugee in the South of France from the ravages of the Thirty Years’ War,
Kircher made his way to Rome where he soon bestrode the world—thanks to the
power of his Order and its immense prestige. When he published his book on
Coptic (Prodromus Coptus, 1636), a project first encouraged by Peiresc, it was full
with approbations from cardinals and clerics. The text itself was built on the
foundation of work done by the missionary orders and its questions those most
relevant to their sacred mission—not to the advancement of knowledge.
Peiresc’s Europe was one of regions, not states. These did not yet exist. Provence
was not only his home and love, but also the source of his intellectual might.
Peiresc’s correspondence and working papers reveal the close relations he had
with local people —dependence is not too strong a word. Fellow aristocrats
shared his passion for antiques and for politics. Clerics were a first audience for
his manuscripts of the Bible in oriental languages. But above all, there were the
merchants of Marseille. Peiresc was the rare intellectual who worked closely with
merchants. Not for him a high-minded disdain for commerce. And they
reciprocated by giving him an access to the Levant that was unrivalled in
Europe. Even the great Dutch Arabist Golius sent letters to his brother in Aleppo
via Peiresc, trusting more to these Marseille contacts than to the might of
Holland’s own merchant fleet.
In Provence the nobility spoke French (and probably a little Occitan), and so did
Peiresc. In what was still a Respublica literaria Peiresc eschewed the universal
language of learning for his native tongue and that of the neighboring Italians,
then the language of learning as well as love. Some of his correspondents replied
in Latin all the same, and a tiny minority (only one that I have found) protested
this breach of accepted scholarly practice. Peiresc, in other words, wrote from a
particular perspective, though he was always willing to read what came back in
another’s tongue. I will come back to this again in a moment. Moreover, Peiresc’s
commitment to the local vernaculars and their “family” relationship actually
assisted his scholarship, giving him an insight into the relationships among
Semitic languages that he might not otherwise have had—indeed, the very
notion of a “Semitic family of languages” had not yet been invented.
If he was so great, why is he hardly known today even in France, let alone on the
stage of Europe? This brings us to his other most important characteristic, what
he was trying to do. This is the Europe of the idea.
Because the most evident characteristic of the Europe embodied by Peiresc was
curiosity. This is the thing that necessarily makes sense of the inquiries into all
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sorts of things, from astronomy to zoology, that he so passionately undertook
with his friends. It is to Peiresc that we owe discovery of the nebula in Orion, the
arrival of Angora cats and the domestication of different kinds of jasmine, among
many larger but less flashy triumphs.
But curiosity in his case ought not to be linked to a kind of credulous
gourmandisme. On the contrary, the reverse of this coin was skepticism, because
only by the application of critical tools and a critical perspective—doubting until
able to examine, investigating until able to be more certain—can curiosity
produce knowledge.
It was this kind of curiosity too that explained his particular ecumenism. Peiresc
was fascinated with the world of the Ottoman Empire and sought out local
Syrian and Egyptian érudits with a sense of kinship for others who shared a love
of learning. As Peiresc pursued his researches in these lands he shared his
information with colleagues. And so it is no mistake to assert that the
sophistication of the European Republic of Letters developed in concert with
increasing knowledge of the extra-European world.
Peiresc was not a tolerant person because of some benevolent, universalising
form of cosmopolitanism. On the contrary, his was a rooted cosmopolitanism. He
was rooted in his place, Provence, his nation, France, his language, French, and
his religion, Roman Catholic Christianity. But there was something else—a love
of learning— that had no one address, and it was this that allowed him to work
happily with Muslims, Protestants and Jews. If he tried now and again to convert
the Protestants that only proves that he took his own faith seriously. And when
the Protestants wouldn’t convert he didn’t like them less. As for his colleague the
Rabbi of Carpentras, whom by contrast he never prosletyzed, Peiresc defended
him against those who did (the Jesuit Kircher). Peiresc was tolerant and
cosmpolitan, but it was a real cosmpolitanism, that respected difference while
finding, through curiosity, a way to connect with those differences.
And this intellectual curiosity was embodied in a commitment to the
“Advancement of Learning”. This was the cause he served most devotedly.
(Peiresc explained that his greatest regret was never having met its high-priest
and prophet, Francis Bacon, on his visit to England in 1606.) We may have long
forgotten Peiresc because he didn’t publish any books, leave any memoires, or
solve some riddle of contemporary immediacy. In other words, he left us no
artifact. But that is because we measure achivement by artifacts made, or
problems solved. He did not.
What mattered to him was getting the questions right, not the answers. The
answers, he believed, would come in due time, and attempts to give answers
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prematurely could actually make more problems for the future. Intuitions about
the right question could be supported by preliminary findings, while the
definitive answers could come later. By his own measure, then, he did not fail,
because his goal was to ask the right questions and so advance the course of
learning.
Nor can we really view his curiosity as without issue, or as an idle, superficial, or
ultimately vain, pursuit. This is how curiosity was conceived and described by
Augustine, and it was his definition that held all through the centuries leading
up to the Renaissance. But Peiresc’s curiosity aimed at solving problems, at
pushing back the horizon of knowledge. Only that it was not directed towards
his own solving of the problems—he was rather focusing always on getting
material to the right people, those elsewhere who knew more, or better, about
whatever issue was on the table. This meant trusting to others to finish or
complete or perfect what he had labored hard to prepare. Sometimes he was
disappointed by them. But he was never dispirited because he realized that the
undertaking of the Advancemnt of Learning was inter-generational. Even if his
generation failed, the ones to come would eventually set things right. So
curiosity also requires trust—in others, and in the future.
But this profile I am sketching of Europe’s culture would not be complete
without one final point. Peiresc’s curiosity was great, but the cosmopolitanism it
underpinned was not naive and not hollow. He had lived at court, he had seen
kings and popes in action in the great age of reason of state. He may have lived
in a province, but learning did not sentence him to an ivory tower. As committed
as he was to truth, and as angered as he was by those scholars who betrayed it in
their work, he remembered that there were even bigger enemies afoot.
Let me end with a story: when Athanasius Kircher, whom I mentioned earlier,
finally published his Prodromus Coptus in 1636, he sent his friend Peiresc some
copies of the book. Peiresc, in turn, provided those of his friends who worked on
Coptic with their copies. After he and Claude Saumaise, the French Protestant
professor at Leiden, had finished reading the book, they spoke about it in their
letters of November 1636. Neither liked it. The book was full of inventions, halftruths, deceptions and out-right fakery. But yet Peiresc told Saumaise to go easy
on Kircher in print, and to search out the good points of the book. Why? Because,
Peiresc explained, when Kircher had been at Avignon they had often talked. And
at the time, Kircher spoke freely contrary to the official policy of his Order, “such
as for the movement of the earth according to the theory of Copernicus, with the
infinity of consequences that follow from it, and for other maxims in conformity
with those of the liberties of the Gallican church, which warrants excuse and
respecting completely, other than one would have without it.”
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Now these were the big political issues of the 1630s: the Galileo affair and the
question of whether states were sovereign within their borders and able to make
laws for themselves. And on these issues, Peiresc felt that Kircher played for the
right team. The team that had history on its side, to paraphrase and probably
distort Kundera’s meaning.
We see these now as the two foundations of modern political thought: freedom
of thought and the rule of law. Peiresc, as committed as he was to getting the
details right, and as engaged as he was in the project of oriental studies, and
Coptic in particular, remembered that there were still bigger issues. He
remembered that the culture of curiosity and cosmopolitanism had its enemies,
and that this battle was the most important one, because the only thing that
could stop the advancement of learning was the triumph of political forces
committed to stopping it through their lack of respect for the human ideal
expressed in the free mind and the community under law.
Peiresc’s oblivion has to do with what we might describe as a structural
change—part scientific, part social, part psychological—in how Europeans came
to think of knowledge. Of course, he was not the only one to suffer this fate and
only in the last half century has the contribution of antiquaries like Peiresc to
European historical culture been recovered, above all through the labors of the
great Piedmontese-born historian of classical learning, Arnaldo Momigliano.
But the Europe of the antiquaries was never entirely forgotten, not by those
historians of scholarship who burrowed deeply into the early histories of their
own disciplines and discovered how great was the debt owed these men. Nor by
those who instinctively sensed the connections between learning and virtue in
this old Europe and loathed the former with their loathing of the latter. Perhaps
Marinetti was just being Marinetti when, in 1909, he proclaimed that his goal was
“to liberate this country from the stinking gangrene of the professors, the
archaeologists, the professional guides and the antique-dealers.” But the Nazis
were not joking when they denounced learning that was not sufficiently
politically motivated as “schulmeisterlich”, or “antiquarian.” Even after the war,
the unreconstructed but nevertheless re-habilitated Nazi, Otto Brunner,
continued in this same vein, arguing that the task of the historian was to
marshall the past for the present “but not to transmit dead antiquarian
knowledge.” For the enemies of the liberal world, there was something
intolerable about the free and deep pursuit of knowledge driven by curiosity.
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II.

A very smart, and thoughtful, European diplomat, upon listening to a shorter
presentation of this story, offered that it made Peiresc into a Jew (presumably
hearing the old Soviet adjective “rootless” as the inevitable modifer of
“cosmopolitan” instead of my “rooted”). Well, thought I, what would it mean to
take up the diplomat’s interpretation? If Peiresc were to be Jewish, then in our
day he would have to live in New York, just as until not very long ago the very
respectable La Repubblica of Rome employed a cartographic projection for its
European weathermap that included New York. With these two very different
imprimaturs, let us proceed with our little thought experiment: what does
Peiresc’s Europe look like today?
First of all, why New York? Why a city founded after more than half his own
lifetime had passed (1624)? The answer, in part, is the same as for so many
Europeans who have settled on the island’s shores: for freedom. Peiresc’s Europe
was disappearing during Peiresc’s own lifetime. Political centralization,
bureacratization and the arts of advancement, coupled with the increasing
dominance of public taste, this was where Peiresc’s Europe was going—precisely
the terrain of Eric Auerbach’s 1933 essay on Paris of the 1640s, “La Cour et la
Ville”, antecedent of both Reinhard Koselleck’s Kritik und Krise. Eine Studie zur
Pathogenese der bürgerlichen Welt (1959) and Jürgen Habermas’s Marxist
Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962).
The Republic of Letters, which Peiresc invested so much labor in building, was
swamped by this rise of nations. Theodor Mommsen’s praise of
Grosswissenschaft was about as far from Peiresc’s vision of intellectual
collaboration as one could go and still remain committed to learning. A couple of
generations later, Karl Lamprecht’s apologia for the German attack on Belgium
in 1915, and his former friend Henri Pirenne’s 1921 inaugural lecture at Ghent
“Ce que nous devons desapprendre de l’Allemagne” show that even before the
Nazi massacre of Europe’s liberal intelligentsia the ideal Peiresc aspired to had
died of natural causes. In New York, at least, Peiresc would be safe. In New
York, at most, he would find an openness to explore and a comfortableness with
individual entrepreneurship that was a happy under-side to the glittery
superficiality of consumer capitalism.
In a famous essay written just after the war, Momigliano, a Piedmontese refugee
in London, raised the question of the disappeareance of Europe’s antiquaries.
Musing years later about the return of the antiquary, much as we are here, he
suggested that if an early modern antiquary came back to life he would be
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incarnated as the director of an institute for art history or comparative
anthropology. But would he?
It actually seems unlikely that someone with Peiresc’s combination of
extraordinary intellectual playfulness and equally great rigor would find a place
in today’s university system. Few universities still dedicate themselves
unquestioningly to the pursuit of pure learning in the Humanities. The kind of
projects Peiresc launched—the study of the languages of the ancient and modern
Near East, or the anthropology of sub-Saharan Africa, or volcanology in the
Mediterranean—would not receive the kind of immediate support that, for
instance, M.I. Rostovtzeff’s plea to the President of Yale University to take up the
funding for the excavations at Dura-Europos received nearly a century ago. His
antipathy to what is now called “Theory” but which in time was called
“Scholasticism”, as well as his unwillingness to publish any idea before its time
would surely imperil any chance he might otherwise have had at tenure.
Someone would be sure to call him a “postivist”, as if knowledge of the world
was beneath those intelligent enough to talk about it. The modern Peiresc, in
turn, would probably view the professoriate as mostly a cabal of dogmatists,
intent on promoting their own ideas rather than the best ideas—as he did many
of the Parisian professors of the 1620s and 1630s.
Nor would even refined journalism suffice for him—which Review or Quarterly
or Supplement would now support studies of ancient calendars, gnostic gems,
chameleon’s eyes or African hairstyles? In his own time Peiresc had little desire
to flatter a nascent public’s taste for entertainment. How often he lamented the
collectors who spent their time flattering themselves by showing off to visitors
rather than closeting themselves and actually studying their treasures.
The demands of the “public intellectual” would surely not permit the kind of
long-term explorations in domains necessarily uninteresting to the contemporary
public. Living as he did at just the time, and in just the place, where the world of
the salon came into being (Paris c. 1620), with its emphasis on style over
substance and fashion over permanence—the beginning of the Moderns’ long
revenge which is still at work in our own age—Peiresc knew full well that fame
and superficiality were coupled too tightly for his own taste.
All of these somewhat cognate career paths embody one basic reality utterly
anathema to Peiresc’s practice: the narrow horizons of the short-term that reflect
an impoverished notion of the relevant.
More likely today’s Peiresc would hold down an honest job by day—perhaps as
a lawyer, or judge, like his illustrious predecessor—and labor as a scholar by
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night. Maybe he would clothe and accommodate himself in period style for this
night watch, as Machiavelli did when sitting down to read Livy, or maybe not.
For him, the greatest of tools would surely be the Internet. For the man who
turned letters into the instrument by which he organized simultaneous eclipse
observations around the Mediterranean, or commandeered the attention of an
expatriate French jeweler in Lahore, or sought out information on antiquities and
anthropology from the military advisor to the Emperor of Abyssinia (another
jeweler, from Montpellier, this time) the Internet would appear as a personal gift.
The sheer proliferation of information nowadays, and its readily accessible
nature, contrasts with the tremendous effort the pre-modern Peiresc had to
expend in order to find out, for example, the position of Marseille-bound ships in
the Mediterranean that could bring him things or search out things gone missing
or lost.
Furthermore, Peiresc, like many scholars of the time, struggled with the control
of information gatekeepers, such as the librarians of the Vatican, or the Sacred
Congregation of the Propaganda Fide, also in Rome, which had direct access to
educated interlocutors all over the world (missionaries) but which kept tight
control over communication with them. Missionary orders, most famously the
Jesuits, were equally protective of their sources. Peiresc worked around them
through local contacts and French allies abroad. The Internet has, similarly—at
least for the moment—disintermediated the gatekeepers, or at least forced them
on to the defensive.
But the digital revolution also provides the modern Peiresc with a set of new
tools that well serve the cause of precision. Chief amongst them is the digital
camera, capable now of reproducing material with the greatest accuracy and
transmitting the results speedily and effeciently around the globe, and cheap
enough to be distributed to helpers elsewhere. If we think of Peiresc’s struggle to
equip with telescopes and other visual aids those he lined up to participate in the
simultaneous eclipse obsevation of August 1635, or the attempt to convey to his
correspondent in Tunis how to make wet paper molds of inscriptions in the field
for greatest accuracy, or even the pages of copied out Arabic inscriptions on early
Muslim coins—these and other activities are now made so much easier for nonexperts to perform. If Peiresc, like the proverbial spider in his web, was able to
do so much then from Provence, imagine how much more he would be able to do
now from his large, high resolution computer screen. If Fernand Braudel can be
said to have introduced the modern age of historical research through his
pioneering use of microfilm for archival reproduction, the contemporary Peiresc,
with his digital camera and Photoshop, could be said to usher in the newest age
of research—cheap, fast, accurate and efficient, at the very time when
institutional funding for serious, long-term research projects in the humanities
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seems to be drying up. And while aware that some librarians and some libraries
would seek to assert their control over these images just as they did over
photocopies and other forms of reproduction in the previous generation, his
natural belief that those involved in the world of learning deep down really
sought its advancement might lead him to believe that most “keepers” of books
and manuscripts would eventually realize that their task was best served by
having images of their materials available for scrutiny—if only for the narrow
advantage of preserving the originals from the inevitable damage associated
with mere use.
But even if search engines, bulletin boards, and chat rooms would provide the
modern Peiresc with the ability to pinpoint the right person to answer specific
questions, just as he tried to do 400 years ago, there is no still no way to replace
personal contact. The great letter-writer himself often observed that some
matters were so complex that he would prefer to communicate them to the
reader-recipient only in person. Peiresc’s proximity to Marseille and close ties to
many trading families, great and little, compensated to a surprising extent for the
absence of institutional support. Living in New York, Peiresc would be equally
able to take advantage of the world population gathered up in miniature in the
five boroughs of the city.
Peiresc anticipated the accession of French as the universal language of science.
Today’s Peiresc would use English, though like his predecessor he would read
the other languages of learning. And he would not be rebuked for using English
elsewhere, not even, perhaps, in France.
But often lost amidst the amazement over the scope of Peiresc’s correspondence,
especially his long-distance correspondence, is the importance for him of the faceto-face. His homes at Aix-en-Provence, a few hours north from Marseille, and
Belgentier, similarly oriented to Toulon, not only made it easy for him to
communicate with these two port cities, but, even more important, made it easy
for people passing through these two cities to stop and visit with him en route to
destinations elsewhere in France or the Mediterranean. If it is true that Peiresc
lived during the last generation in which one could be a provincial intellectual of
the first order, it is also true that he would in fact have been unable to realize his
major goal, jump-starting European oriental studies, from any other location.
But Peiresc’s face-to-face intellectual life was mostly nourished by those who
lived near him, whether other Aixois, or other Provençaux. Because of the
particularities of Provence, these included Protestants (Nîmes, technically in
Languedoc, like Montpellier, had a heavily Protestant population), Jews (towns
of the Comtat Venaissin, such as Carpentras, Cavaillon, Isle sur la Sorgue had
sizeable Jewish populations today mostly marked by various vestigial Juiveries),
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and Moslems (Moorish prisoners living and working in Marseille, some of whom
helped Peiresc and his friends translate Arabic and Turkish books and coins). But
there were also other lawyer-collectors, apothecary-collectors, and merchantcollectors.
And then, of course, Peiresc’s one man “C.N.R.S.” laboratory was a magnet for
the best and brightest of the province. So, for example, Pierre Gassendi, after
studying at the University of Aix and becoming canon of the cathedral at Digne,
found his way as a young man to Peiresc, who then promoted him to his friends
in Paris. Gassendi became Peiresc’s closest intellectual collaborator, and
biographer and then went on to an intellectual fame that has far eclipsed his
mentor and patron.
It scarcely needs mentioning that New York, too, is one of those cities through
which the whole world eventually travels—from nearby provinces to far-away
continents--and in which, like an early modern port city, a residue of that whole
world always remains.
But where in New York would today’s Peiresc find a community of the likeminded? Perhaps, physically at least, on the margins of a university
neighborhood, where professors might mingle with others similarly unable to
afford higher priced housing, such as journalists, or writers, and similarly
desiring to be near the university’s library. And, as for actually crossing paths,
perhaps regular attendance at some synagogue service—like Peiresc’s daily
attendance at mass—could provide the kind of casual but regular contact that
might spark, reinforce, or cross-fertilize different research projects. Nor would
many such face-to-face intellectual friendships be required; Peiresc himself had
only a handful. That was all he needed.
Often the last forgotten piece of Peiresc’s social world is that it began and ended
with family. Peiresc’s younger brother, Palamède de Fabri, the Sieur de Vallavez,
was his chief helper. The role of brothers in early modern European intellectual
life is a story that has not yet been written; in Peiresc’s own generation one thinks
immediately of the Dupuy brothers, guardians of the Cabinet that became the
nucleus of the Bibliothèque Royale (now Nationale), and the Richelieu brothers,
the one Cardinal-Minister and the other, the Cardinal-Archbishop of Lyon—one
of Peiresc’s close friends from his days as Bishop of Aix--, and in Holland the
Grotius and Golius brothers. Perhaps the biggest advantage of brothers for those
working in an age of raison d’état was their trustworthiness. Though even
friends could be turned, blood was thicker than water. But this fact also points
up the reality that families were committed to a certain kind of education, and
even if only one sibling could grow up to fame, the other would be able to follow
his researches.
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This, perhaps, is the rarest piece of the contemporary puzzle, for to find such a
strong family commitment to humane letters today is more difficult. The world
of Bildungsburgertum that produced families like the Manns, or the Benjamins, or
the Brochs, is gone. But, perhaps, in some academic or rabbinical or musical
families one still does find this sense—a belief , really—that learning for its own
sake is a worthy and beautiful thing.
But the great challenge for the modern Peiresc would be to find some legitimate
place for curiosity in an age of ultra-specialization. It is often said that the age of
Polymathy was ended by the same explosion of knowledge that gave birth to it:
at the beginning it inspired people to try and know everything but later it sent
them scurrying off into specific fields of expertise. And so, aside from all of the
more or less “sociological” facts about Peiresc that might or might not be
reproduceable today, and which might have something to do with his
environment, there is also this fact, “internal” to the history of knowledge itself.
Would Peiresc be so interesting if he was a master of only one field of knowledge
(an expert)? I think not. What makes his letters and papers such entrancing
reading is the encounter with a powerfully synthetic, but self-consciously--and
self-confidently-- wandering mind. His is a kind of intellectual synthesis that
required possession of a vast storehouse of facts, at a very high level of detail,
about a great many things. His most spectacular intellectual projects required
him to pull together information from areas which were just beginning to be
policed by border guards (in Aby Warburg’s pregnant phrase). We—in ages
dominated by number-- are used to thinking that without expertise one cannot
hope to give the right answers. But we spend much less time thinking about the
prerequisites for asking the right questions. Here, Peiresc shows us the way: lots
of information, about many things, at a high level of specificity. Is this still
possible today? Perhaps, but it would take an extraordinary effort to master quite
as many fields of learning to the same degree as Peiresc.
And this, finally, brings us to the question of publication. Peiresc published
nothing in his own lifetime, not even the essays that he brought almost to
perfection (or at least to the point where he was willing to write ‘Fin’ at their
end). His friends, in turn, failed to fulfill their promise of posthumous
publication of any of his thousands of letters. His working papers remained
mostly encased in dust for centuries. But this oblivion has been a not unhappy
one, for it has preserved his intellectual profile intact. Had he published some
one or two things, it would be for these that he would be remembered: a
contribution to the study of the moons of Jupiter recalled by historians of
astronomy; or to the Roman calendar of 354 to be acknowledged by historians of
late antiquity in the first few footnotes of their articles; or the discovery of the
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lymphatic system in humans through dissection of a corpse in 1634 by historians
of medicine. But the nature of the mind that pursued these different tracks
alongside each other, and many others, would have been lost. In their
unpublished wholeness, like an archeological site that has avoided excavation in
an era that would have plundered the lavish treasures at the expense of a later,
more broad-minded, generation’s systematic study of the whole, Peiresc’s papers
have lain hidden in plain sight, waiting hopefully for the time when their riches
would be matched by a later generation’s appreciation of precisely those riches,
and not more gaudy and obvious ones.
If today’s Peiresc is out there, somewhere, then he too will have to await the
propitious moment of discovery, when his talents and others’ expectations fit
together perfectly. If there is such a Peiresc, today, he might well pass
unrecognized amidst the thousands of books and articles published every year.
Even Google has not yet provided access to the world’s unpublished research
materials and private correspondence. Like early modern Europe’s Peiresc, the
post-modern one may also have to wait for future generations to be discovered.

