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1. INLEIDING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alleen maar Medici?  

 ‘Zij zijn een obsessie, hier in Florence! Overal, op alle hoeken der straten verheffen zich 
nog hunne wapenschilden met de zes (of zeven) palle of ballen, de bovenste bal met de 
fleur-de-lys, en het schild zelve meestal gekroond met de puntige, Toskaansche 
hertogenkroon. De muzea zijn eigenlijk slechts gevuld met de verzamelingen van de 
Medici; de paleizen in Florence zijn veelal paleizen van de Medici; de parken zijn 
aangelegd door de Medici; de olijfboomen op Florence’s heuvelen zijn geplant door de 
Medici; de villa’s buiten zijn hunne villa's, en de toerist ontmoet dus hun naam bij elken 
pas, voelt hunne ziel hem omzweven bij elk kunstvoorwerp, dat hij bewondert, 
onverschillig of dit kunstvoorwerp is een paleis, een beeldengroep, een schilderij of een 
gesneden gem. De Medici, de Medici, hij herhaalt het zich tèlkens, de verblufte toerist’.1  
 Wanneer Louis Couperus aan het begin van de twintigste eeuw zijn lezer de 
schoonheid van Florence wil tonen, laat hij ons zien dat er niet te ontkomen is aan de 
Medici. De ‘verblufte toerist’ uit het begin van de twintigste eeuw verschilt echter niet 
veel van de huidige. Het is een voorstelling van Florence die veel mensen nog steeds 
hebben; een stad groot geworden onder de Medici. Dat de familie van grote invloed is 
geweest op het huidige aanzien van de stad, en nog steeds alom aanwezig lijkt, valt niet 
te ontkennen. Toch roept de beschrijving van Couperus bij hedendaagse kunsthistorici 

                                                
1 Louis Couperus (1990), Van en over alles en iedereen, eds Van Vliet, Robert, Dijkstra en Boelhouwer, 
275.  
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vragen op. Wat was er gebeurd met de gefortuneerde en invloedrijke families die tijdens 
de lange periode dat Florence een republiek was, aan de macht waren geweest? Waar 
hebben zij zich tijdens de heerschappij van de Medici mee bezig gehouden? Wat is er 
overgebleven van hun verzamelingen en kunstmecenaat? Zijn zij volledig opgegaan in 
de hofcultuur van de nieuwe groothertogen, of konden zij een eigen identiteit 
behouden? Welke invloed hebben zij op de stad gehad, en is dit heden ten dage nog 
zichtbaar in het straatbeeld? Met andere woorden, is het beeld dat hier zo mooi door 
Couperus wordt uitgetekend, en zelfs lange tijd werd gedeeld door historici en 
kunsthistorici, niet onvolledig? Misschien als we iets langer en grondiger durven kijken, 
zien we meer dan alleen Medici.2 In het proefschrift dat nu voor u ligt, zal aandacht 
worden geschonken aan deze onderbelichte groep, door een van de rijkste Florentijnse 
patricische families uit de zestiende eeuw centraal te stellen: de familie Salviati. 
 
De familie Salviati   

De geschiedenis van de patricische familie Salviati is onlosmakelijk verbonden met de 
stad Florence. In de vijftiende eeuw waren leden van de familie actief in de 
stoffenhandel. Daarnaast verdienden zij een vermogen met de banken die zij beheerden 
in vele steden in Europa. Ook waren leden van de familie zeer actief in de politiek. De 
neven Alamanno (1459-1510) en Jacopo Salviati (1461-1533) hadden gedurende hun 
leven een aanzienlijke invloed in de stad en kunnen gezien worden als de stamvaders 
van de twee belangrijkste takken van de familie (zie bijlage 5). Alamanno stond aan het 
hoofd van de ‘Florentijnse’ tak van de Salviati, en Jacopo, door zijn verhuizing naar 
Rome in 1512, wordt gezien als het hoofd van de zogenaamde ‘Romeinse’ tak van de 
familie (zie bijlage 6 en 7). Dit onderscheid is door Pierre Hurtubise als eerste 
aangebracht in zijn uitgebreide studie Une famille-témoin, les Salviati (1985), en 
daarna vele malen overgenomen door historici die over dit onderwerp schreven. Ook ik 
zal gebruik maken van deze termen, om eenvoudig onderscheid te kunnen maken 
tussen de twee invloedrijkste lijnen binnen de familie. Toch moet hier wel een 
kanttekening bij geplaatst worden. Het woord ‘Romeins’ doet namelijk vermoeden dat 
deze familieleden zich permanent hadden gevestigd in de eeuwige stad. Dit was zeker 
niet het geval. Jacopo’s zonen vinden we terug in Rome, maar ook in Florence en Pisa. 
Zijn oudste kleinzoon, Jacopo di Alamanno (1537-1586), vestigde zich uiteindelijk in het 
oude palazzo van de Portinari in Florence en bracht dit deel van de familie daarmee 
zelfs voorgoed terug naar Florence.  

                                                
2 Couperus woonde tussen 1910 en 1915 in Florence en opvallend genoeg had hij zijn intrek genomen in 
een palazzo dat in het bezit was geweest van een belangrijke Florentijnse patriciërsfamilie: Palazzo 
Niccolini in de via dei Fossi.  
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De Salviati uit beide takken van de familie hebben een stempel weten te drukken op de 
ontwikkelingen in Florence. Gedurende de vijftiende en het begin van de zestiende 
eeuw, in de tijd dat Florence een republiek was, bekleedden zij veel hoge politieke 
functies. Later in de zestiende eeuw, onder de Medici groothertogen, bleven zij zichzelf 
in de stad presenteren door middel van grote projecten. Ze gaven onder andere 
opdrachten voor het bouwen en decoreren van kapellen, paleizen en villa’s, en het 
ontwerpen van tuinen. Daarbij kwamen grote frescocycli en omvangrijke religieuze 
bouwprojecten tot stand onder hun toezicht. Ook legden zij in hun eigen palazzi 
aanzienlijke verzamelingen aan, die bestonden uit antiquiteiten, sculpturen, 
schilderijen, en vele andere kostbare objecten. De familie onderhield daarnaast 
zakelijke en vriendschappelijke banden met zeer gewaardeerde kunstenaars uit 
Florence, onder wie de beeldhouwer Giovanfrancesco Rustici, de schilders Francesco 
Salviati, Alessandro Allori, Francesco Furini, de beeldhouwer en architect Giambologna, 
en de dichter Andrea Salvadori. 
 
Status quaestionis   

In studies uit de eerste helft van de twintigste eeuw naar Florence onder de 
Medici(groot)hertogen tussen 1537 en 1737, komen twee elementen duidelijk naar 
voren. Ten eerste bleef men de periode na de installatie van Cosimo I de’ Medici zien als 
het einde van de bloei die de Renaissance in Florence had gekend, en verschoven veel 
(kunst)historici hun aandacht naar de stad Rome. Dit beeld van de teloorgang van 
Florence werd pas na het midden van de twintigste eeuw langzaam bijgesteld, vooral 
door de publicatie van Eric Cochrane’s Florence in the forgotten centuries, 1527-1800 
(1973). De veelzeggende titel gaf al aan dat deze periode in wetenschappelijke studies 
nog steeds gezien werd als de ‘vergeten’ eeuwen.3 Cochrane vocht in zijn studie alle 
ideeën aan over de teloorgang van de kunsten na de dood van Leonardo (1519) en Rafael 
(1520), en het einde van de laatste republiek in Florence. Het tweede element dat de 
overhand had in de studies uit de eerste helft van de twintigste eeuw, en zelfs nog lang 
daarna, was de bijna exclusieve aandacht voor de familie Medici. Andere Florentijnse 
patricische families werden zijdelings genoemd, maar hun invloed binnen de stad na de 
vorming van het groothertogdom werd gezien als gering. De algemene tendens was dat 
men veronderstelde dat de leden van deze families waren ontdaan van hun politieke 
macht, en daardoor beschouwd konden worden als louter hovelingen met nauwelijks 
meer eigen, individuele uitingen. Dit beeld bleef lang bestaan, ook binnen het 
kunsthistorisch onderzoek, zelfs toen vanaf de jaren ’70 vanuit de historische 

                                                
3 Cochrane (1973), Florence in the forgotten centuries, 1527-1800.  
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wetenschap langzaam een verandering zichtbaar werd in het denken over de invloed 
van deze Florentijnse families. Uit het werk van Berner (1971, 1972), Diaz (1980), 
Litchfield (1986), Bizzocchi (2003), en Boutier (2004, 2008),4 bleek dat patricische 
families die gedurende de vijftiende eeuw veel invloed en macht en rijkdom hadden 
gekend, in de zestiende eeuw niet geheel hun karakter als groep hadden verloren. Zij 
waren onder de Medici-groothertogen niet slechts volgzame hovelingen geworden, maar 
hielden deels vast aan de oude handelsmentaliteit en aan de stedelijke identiteit die zij 
zich hadden eigengemaakt tijdens de republiek. Omdat deze studies zich echter 
grotendeels richten op het gebied van de politieke en sociaaleconomische geschiedenis, 
was de aandacht voor het kunstmecenaat van de patricische families in de onderhavige 
periode nog altijd sporadisch. Voor het onderzoek naar opdrachtgeverschap in Italië, 
vormden Martin Wackernagels Der Lebensraum des Künstlers in der florentinischen 
Renaissance (1938) and Francis Haskell’s Patrons and Painters. A study in the 
relations between italian art and society in the age of the baroque (1963) het begin. 
Daarvoor had men zich voornamelijk gericht op toeschrijvingen, stijl en iconografie. 
Echter, ook Haskell richtte zich sterk op Rome en Venetië. Pas in de laatste decennia 
van de twintigste eeuw, en het begin van de eenentwintigste eeuw zien we een 
serieuzere belangstelling voor de studie naar de invloed van verschillende families en 
individuele patriciërs op het culturele leven in Florence ten tijde van de Medici 
groothertogen. Voorbeelden zijn het werk van Carter (1985), Spinelli (2002, 2009), Van 
Veen (2005, 2011), Pegazzano (2010, 2014, 2015), Catalucci (2014), Goudriaan (2015) 
en De Benedictis (2015).5  

                                                
4 Berner (1971), ‘Florentine society in the late sixteenth and early seventeenth centuries’, Studies in the 
Renaissance, vol.18, 203-246; Berner (1972), ‘The Florentine patriciate and the transition from republic 
to principato, 1530-1609’, Studies in Medieval and Renaissance History, vol.9, 3-15; Diaz (1980), ‘L'idea 
di una nuova élite, sociale negli storici e trattatisti del principato’, Rivista storica italiana, vol.92, 572-
587; Litchfield (1986), Emergence of a bureaucracy. The Florentine patricians 1530-1790; Bizzocchi 
(2003), ‘Memoria famigliare e identità cittadina’, in: Chittolini en Johanek (eds.), Aspetti e componenti 
dell' identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI), 123-134; Boutier (ed.) (2004), Florence 
et la Toscana: XIVe - XIXe siècles; les dynamiques d' un état italien; Boutier (2008), ‘L' espace 
résidentiel de la noblesse florentine (XVIe-XVIIIe siècle)’, in Dunne (ed.), Living in the city: elites and 
their residences, 1500-1900, 29-55.  
5 Carter (1985), ‘Music and patronage in late sixteenth century Florence. The case of Jacopo Corsi (1561-
1602)’, I Tatti Studies: Essays in the Renaissance, vol.1, 57-104; Spinelli (2002), ‘Lettere su una 
commitenza Niccolini a Rutilo Manetti e note d’archivio sul collezionismo mediceo di pittura senese del 
sei e settecento’, Arte musica spettacolo, vol.3, 179-202; Spinelli (2009), ‘Ricerche d’archivio: 
precisazione su alcune opera della collezione di Giovanni di Agnolo Niccolini (1544-1611)’, Paragone, 
vol.60 (86), 76-83; Van Veen (2005), ‘Princes and patriotism: The self-representation of Florentine 
patricians in the late renaissance’, in: Gosman, MacDonald en Vanderjagt (eds.), Princes and princely 
Culture 1450-1650, 63-78; Van Veen (2011), ‘Cosimo Bartoli’s Capriccio The life of a man and the façade 
of Palazzo Almeni’, in: Fiore en Lamberini (ed.), Cosimo Bartoli (1503-1572), Atti del convegno 
internazionale a Mantova, Florence, 379-414; Pegazzano (2010), Commitenza e collezionismo nel 
Cinquecento. La famiglia Corsi a Firenze tra musica e scultura; Pegazzano (2014), ‘I collezionisti 
fiorentini e il modello principesco’, in: Natali, Nova, Rossi (ed.), La tribuna del principe, 47-151; 
Catalucci (2014), ‘La Famiglia Del Nero a Firenze. Proprietà, patrimonio e collezioni; il palazzo Del Nero 
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De familie Salviati, de betekenis van haar leden voor de politiek van Florence en de 
opdrachten die zij hebben gegeven aan kunstenaars in de vijftiende en zestiende eeuw, 
zijn de afgelopen decennia in een aantal studies behandeld. De informatie is echter zeer 
gefragmenteerd. De beperkte interesse in Florentijnse patricische families heeft er voor 
gezorgd dat individuele leden van de familie Salviati wel vermeld worden in vele 
historische studies, maar nauwelijks zelf het hoofdonderwerp zijn geweest. Ook worden 
Salviati genoemd als eigenaren of opdrachtgevers van bepaalde kunstwerken in de 
bestudering van kunstenaars zoals Alessandro Allori, Giambologna en Francesco 
Salviati. De aandacht in deze studies gaat echter toch voornamelijk uit naar de 
kunstwerken en vervaardigers, in plaats van naar de opdrachtgever. Dat is zelfs het 
geval in het uitgebreide boek over de Salviati kapel in de San Marco door Sally 
Cornelison (2012), en de studies naar de kunstwerken in de verschillende huizen van de 
Salviati in Florence en Rome, waaronder die van Mina Gregori (1982), Gabriele Morolli 
(1991), en Tommaso Mozzati (2008).6 De familie Salviati als opdrachtgever krijgt hier 
wel ruimte, maar deze is beperkt. Er zijn uitzonderingen, waarvan het werk van Pierre 
Hurtubise (1985, 1988 en 1994) het beste voorbeeld is.7 Vooral Une famille-témoin, les 
Salviati uit 1985 geeft een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de familie vanaf 
de dertiende eeuw tot ver in de achttiende eeuw. Daarnaast schetst Humfrey Butters in 
zijn Governors and Government in early sixteenth-century Florence uit hetzelfde jaar, 
een zeer goed beeld van de invloed van Jacopo Salviati op de Florentijnse politiek aan 
het begin van de zestiende eeuw. Onderzoekers als Ewa Karwacka Codini, Miletta Sbrilli 
en Valeria Pinchera hebben in de jaren negentig van de twintigste- en het begin van de 
eenentwintigste eeuw een aantal belangwekkende archiefstukken uit het familiearchief 
gepubliceerd.8 Het Salviati Archief bevindt zich op dit moment in de Scuola Normale 

                                                                                                                        
(oggi Torrigiani in piazza dei Mozzi)’, Studi di storia dell’arte, 109-144; De Benedictis (ed.) (2015), 
Quadrerie e committenza nobiliare a Firenze nel Seicento e nel Settecento; Goudriaan (2015), ‘The 
cultural importance of Florentine patricians. Cultural exchange, brokerage networks, and social 
representation in early modern Florence and Rome’; Pegazzano (2015), ‘Corsi’, in: De Benedictis (ed.), 
Quadrerie e committenza nobiliare a Firenze nel Seicento e nel Settecento, 69-124.   
6 Cornelison (2012), Art and the relic cult of St. Antoninus in renaissance Florence; Gregori (ed.) (1982), 
Il palazzo Portinari-Salviati; Morolli (1991), Palazzo Salviati alla Lungara; Mozzati (2010), 'Villa 
Salviati', in: Ferraris (ed.), I grande bronzi del battisterio. Giovanfrancesco Rustici e Leonardo, 362-75. 
7 Hurtubise (1985), Une famille-témoin, les Salviati; Hurtubise (1988), 'La 'familia' del cardinale 
Giovanni Salviati (1517-1553)', in: Mozzarelli (ed.), Familia del principe e famiglia aristocratica, 589-
610; Hurtubise (1994), 'L'implantation d'une famille florentine à Rome au début du XVIe siècle: Les 
Salviati', in: Gensini (ed.), Roma capitale 1447-1527, 253-71. 
8 Karwacka Codini en Sbrilli (1991), ‘La commitenza dei Salviati ad Alessandro Allori: contributo 
sull'attivita ritrattistica’, 681-93; Karwacka Codini en Sbrilli (1993), Piante e disegni dell'archivio 
Salviati: catalogo; Karwacka Codini (1996), ‘Il giardino del Palazzo Portinari-Salviati a Firenze: uno 
spazio fatto di natura, di artifizio e di rievocazione del mondo classico’, 227-34; Karwacka Codini en 
Sbrilli (1996), Il quaderno della fabbrica della cappella di Sant' Antonino in San Marco a Firenze;  
Manoscritto sulla costruzione di un'opera del Giambologna; Pinchera (1999), Lusso e decoro: vita 
quotidiana e spese dei Salviati di Firenze nel sei e settecento; Karwacka Codini (2003), ‘The plans and 
the work-site of Antonino's chapel in St. Mark's in Florence - the work of Giambologna - in a manuscript 
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Superiore in Pisa, en is nog steeds een bron van nieuwe gegevens over de familie. Dit 
proefschrift gaat door op het werk van de hier bovengenoemde wetenschappers. 
Tegelijk is er gekozen voor een andere, nieuwe, invalshoek. In deze dissertatie zal het 
mecenaat van de familie, gedurende de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw, 
in verband worden gebracht met de ontwikkelingen in Florence op politiek, 
economisch, religieus en artistiek gebied. Dit zal ik doen door de analyse van de 
kunstopdrachten en verzamelingen van vijf generaties Salviati samen te brengen met de 
rol die deze personen speelden in de Florentijnse maatschappij. Dit brengt 
onherroepelijk met zich mee dat de nauwe relatie die de Salviati onderhield met de 
familie Medici gedurende deze periode, zorgvuldig zal worden belicht en geduid. 
 
Wat zijn Florentijnse patriciërs? 

De term ‘patriciër’ heeft niet in elke stadstaat, land of periode dezelfde betekenis gehad. 
In dit proefschrift wordt met patriciërs personen bedoeld wiens familie al eeuwen in 
Florence was geworteld, en die ten tijde van de republiek belangrijke politieke posities 
had ingenomen. Zij kwamen voort uit de in de dertiende en veertiende eeuw ontstane 
groepen binnen de arte maggiori. De status van patriciër werd echter niet zomaar 
toegekend aan een familie. Zij moest voorkomen in de prioristi, lijsten van priors 
geordend op familienaam of huis. In Florence waren dit net iets meer dan vierhonderd 
families. Litchfield geeft in zijn Florence ducal capital een heldere omschrijving van de 
Florentijnse patriciërsfamilie, die ook in dit proefschrift aangehouden zal worden: 
‘Patrician households were those that remained from the office holding group of the 
fifteenth-century Republic. The patricians continued to have a very important place 
socially in the city right through the eighteenth century, although, attracted by the ducal 
court, some families disappeared and other appeared. The basic group of patrician 
households was identified by surname among families who had held the most important 
offices of the Republic (Gonfaloniere di Giustizia and Priors) frequently during the 
fifteenth century’.9 In 1551 waren er volgens Litchfield 1836 patricische huishoudens in 
de stad.10 Niet al deze huishoudens waren even rijk, maar zeker 929 ervan waren 
vermogend. Zij hadden twee of meer bedienden in dienst. De families werden 
gedurende de zestiende eeuw steeds kleiner. Zo ging bijvoorbeeld de familie Salviati 
tussen 1551 en 1635 van negen naar zeven huishoudens in Florence.11  

                                                                                                                        
in the Salviati Archives’; Karwacka Codini (2003), Le committenze della famiglia Salviati in Toscana 
tra '500 e '800: momenti significativi per l'architettura; Karwacka Codini (2007), ‘Le prestigiose 
committenze architettoniche dei Salviati in Toscana tra il quattrocento e l'ottocento: innovazione, 
tradizione e gusto francese’, 175-85. 
9 Litchfield, Florence ducal capital, 1530-1630, 37. 
10 Idem, 37-38. 
11 Idem, 155. 
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Patriciërs waren van oorsprong niet van adel. De bestaande feodale adel rondom 
Florence had het meeste van haar macht verloren tussen de dertiende en de vijftiende 
eeuw, tijdens de commerciële expansie. Adeldom was aan het begin van de zestiende 
eeuw in Florence meer een individuele ‘virtù’ geworden, dan dat het heerschappij over 
een stuk land aanduidde.12 ‘Nobel’ werd meer gezien als een te verwerven kwaliteit. 
Hierdoor begonnen families die lang de hoogste officiële functies tijdens de republiek 
hadden bekleed, hoewel zij niet behoorden tot de oude feodale adel van Florence, 
zichzelf te beschouwden als de elite, als een afgebakende groep ‘nobele’ burgers. Zoals 
Goldthwaite schreef in zijn studie Private wealth in Renaissance Florence: ‘In Florence, 
where the ducal government eliminated the political foundation of elite status, everyone 
nevertheless knew that many of the old families without titles, magnate status or feudal 
origin but with a history of service in the republican period were noble long before the 
Austrian codified their status in the eighteenth century’.13 Dit gaf de patriciërs in 
Florence een bijzondere status die, in vergelijking met andere stadstaten op het 
Italiaanse schiereiland, redelijk uniek leek.  
 Op het moment dat Cosimo I de’ Medici in Florence aan de macht kwam in 
1537, hadden de patriciërs een invloedrijke positie. Omdat er al in de tijd van de 
republiek vanuit de Florentijnse families veel vijandigheid ten opzichte van de Medici 
was geweest, liet de nieuwe hertog vooral aan het begin van zijn heerschappij zich 
omringen door leden van families buiten deze Florentijnse elite. Deze keuze was 
duidelijk af te lezen aan de lijst van salariati, de personen die in dienst waren van de 
hertog.14 Hij koos voor mannen uit de omringende gebieden die hem hadden gesteund. 
Deze zogenaamde uomini nuovi waren vaak militaire leiders of feodale edellieden. Dit 
betekende niet dat er geen enkele Florentijnse patriciër aan het hof werkzaam was. Er 
was altijd een groep geweest die de Medici had gesteund en bleef steunen. Daarnaast 
vonden de meeste oude patriciërsfamilies een manier om binnen de nieuwe politieke 
situatie hun invloedrijke positie te handhaven. Dit deden zij deels door handel te blijven 
drijven, al was het nu via de hertogelijke bureaucratie.15 Ook namen leden van de oude 
patriciërselite zitting in de raad van 200. Tussen 1532 en 1736 kwam eenennegentig 
procent van de senatoren in Florence uit de groep van oude patriciërs. Tot Cosimo III de’ 
Medici (1642-1723), die in 1670 aan de macht kwam, bleef het voornamelijk de 
bestaande republikeinse elite die zitting had in de senaat.16 Ook binnen de Magistrato 

                                                
12 Idem, 31. 
13 Goldthwaite, Private Wealth, 194. 
14 Litchfield, Florence ducal capital, 1530-1630, 78; Litchfield, Florence ducal capital, 1530-1630, 149. 
De privésecretarissen van Cosimo kwamen bijvoorbeeld ook uit provinciale plaatsen en niet uit Florence 
zelf.  
15 Litchfield, Emergence of a bureaucracy, 7.  
16 Idem, 141-142. 
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Supremo, het hooggerechtshof, waren veel patriciërs actief als rechters.17 Zo bleven zij 
wel degelijk macht houden in de dagelijkse gang van bestuur en rechtspraak.  
 Langzaamaan werd het wel aantrekkelijker voor Florentijnse families om een 
officiële adellijke titel te gaan voeren. Omdat het in de late zestiende eeuw en in de 
zeventiende eeuw in de stad economisch slechter ging, ontwikkelde zich een nieuw soort 
feodalisme in Toscane. Patriciërs raakten geïnteresseerd in het verkrijgen van grote 
stukken land, waaraan vaak adellijke titels verbonden waren. Ook leden van de familie 
Salviati verkregen op deze manier de titel van markies en later zelfs die van hertog. 
Daarnaast had Cosimo I in 1562 de orde van de Santo Stefano opgericht. Lid worden 
mocht alleen als men behoorde tot de oude adel, óf tot de families die op dat moment 
aan het hertogelijk hof functies vervulden. Hierdoor konden patriciërsfamilies tevens in 
de adelstand worden verheven. Een aantal leden van de familie Salviati kwam in 1569 
bij de orde.18 Van Veen heeft dit aristocratiseringsproces van de stedelijke elite in 
Florence vanaf het midden van de zestiende eeuw beschreven.19 Volgens hem was het de 
groothertog die uiteindelijk graag zag dat de oude adel, waarmee hij zich aan het hof 
deels omringd had, samenkwam met de stedelijke elite. Zo zou er een homogene 
aristocratie kunnen ontstaan. Dit was voordelig voor de positie die de groothertog wilde 
innemen ten opzichte van andere hoven, in Europa en op het Italiaanse schiereiland, 
omdat het daar gewoon was adel als salariati te hebben. Van Veen’s conclusie is echter 
wel dat, ook voorzien van deze nieuwe adellijke titels, het oude Florentijnse patriciaat 
goed in staat bleek veel van haar eigen oorspronkelijke identiteit te behouden.20 
Naarmate de eeuw vorderde en zich in Florence onder Cosimo’s opvolgers Francesco I 
de’ Medici en zijn broer Ferdinando I de’ Medici een steeds duidelijkere hofcultuur 
begon te vormen, leek de hang van de patriciërs naar haar oude stedelijke karakter als 
groep echter steeds minder te worden. Dit betekende niet dat zij geheel opgenomen 
werden in deze nieuwe structuur. Nog steeds gaven de patricische families blijk van een 
eigen identiteit; zij toonden met hun patronage niet alleen hun prestaties op 
commercieel- en economische gebied, maar ook hun individuele interesses, en lieten 
daarmee zeer persoonlijke sporen na binnen het culturele leven in de stad.  
 
‘Conspicuous consumption’ 

In de loop van de zestiende eeuw werd in Florence het verzamelen kunst en kostbare 

                                                
17 Berner, ‘Florentine society in the late sixteenth and early seventeenth centuries’, 229-230. Van 
oorsprong had de Magistrato Supremo een politieke functie, maar het werd al snel de plek voor het 
hoger beroep. Vijf leden van de Senaat werden gekozen tot rechters binnen deze instelling en zij waren 
zeer invloedrijk.  
18 Litchfield, Florence ducal capital, 1530-1630, 154. 
19 Veen, ‘Princes and patriotism’, 63.   
20 Idem, 64. 
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objecten steeds systematischer van karakter en begonnen zich al de vormen van grote 
collecties af te tekenen.21 Een collectie bestond in de regel vooral uit werken met 
religieuze en mythologische onderwerpen, antieke sculpturen, kleine waardevolle 
objecten, en familieportretten. Gedurende de zeventiende eeuw kwamen hier meer 
schilderijen van landschappen, historiestukken en genrestukken bij. 22  De 
opdrachtgevers omringden zich graag met deze prachtige objecten, schilderingen en 
architectuur, maar er kon meer dan alleen esthetisch en intellectueel genot uit de 
kunstwerken worden gehaald. Verzamelen werd voor de Florentijnse patriciër een 
belangrijke manier om zich te manifesteren. Collecties konden aangewend worden voor 
zelf-representatie, om een sociale positie binnen de maatschappij te doen bevestigen.23 
In 1899 introduceerde Veblen voor dit gedrag al de term ‘conspicuous consumption’, 
waarmee hij de aankoop en het bezit van spullen als statussymbool bedoelde.24 De 
objecten deden mee in een sociale competitie. De Franse socioloog Pierre Bourdieu had 
het concept nog preciezer gemaakt. ‘Conspicuous consumption’ is volgens hem een 
manier om sociale distinctie te verkrijgen, en een stijl van leven.25 Dit ‘opzichtige 
consumeren’, nam grootse vormen aan in Florence. Mogelijk had dit te maken met de 
specifieke manier waarop de Florentijnse elite zich huisvestte. Ten noorden van de 
Alpen had de adel zijn wortels meestal in de rurale gebieden, en dat was ook de plek 
waar hij nieuwe woonhuizen bouwde en collecties bijeenbracht. In Toscane werd de 
macht voornamelijk uitgedrukt in de vernieuwing van de stad, zoals in Florence 
duidelijk te zien was.26 De villa’s rondom de stad, die de Florentijnse families ook in hun 
bezit hadden, speelden hierbij een beduidende maar kleinere rol. Dit waren over het 
algemeen geen woonhuizen, maar aanvullende woonruimtes, geschikt voor ontspanning 
en vertier. Omdat de elite in de stad Florence dicht op elkaar zat, was er ook meer 
onderlinge concurrentie, en mogelijk daardoor meer behoefte aan deze ‘conspicuous 
consumption’. 
 Binnen het onderzoek naar Florence is de aandacht voor kunstcollecties opnieuw 
grotendeels gericht geweest op de familie Medici. Zoals Pinchera al opmerkte in haar 
studie ‘The art consumption in early modern Florence’ (2006): ‘studies by art historians 
on this subject have mainly concentrated on Medici collecting, ignoring any analysis of 
the consistence and general character of the collections from the other great aristocratic 
                                                
21 Pinchera, 'The art consumption in the early modern Florence’, 7.   
22 Idem, 13. 
23 Richard Goldthwaite is zelfs van mening dat de geschiedenis van het patronage van kunst op het 
Italiaanse schiereiland voornamelijk de wens was van groepen om fysieke uitdrukking te geven aan hun 
politieke en ideologische autonomie. Goldthwaite, Private wealth, 179. 
24 Pinchera, Lusso et decoro, IX; Veblen (1899), The theory of the leisure class: An economic study in 
the evolution of institutions. 
25 Zie: Bourdieu (1983), Distinction, a social critique of the judgement of taste.  
26 Goldthwaite, Private wealth, 189. 
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Florentine families’.27 De kritiek van Pinchera is door een aantal kunsthistorici ter harte 
genomen, en de laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor collecties van 
patricische families uit Florence, waaronder in het werk van Pegazzano (2010, 2014), 
De Benedictis (2014) en Spinelli (2015).28 Dit proefschrift sluit hier bij aan. Er zal 
aandacht worden besteed aan de opbouw van de collecties van de familie Salviati en de 
manier van opstellen, maar vooral zal er ook gezocht worden naar de intenties achter 
deze aankopen en manier van presenteren.  
  
Onderzoeksmethoden 

De kunstwerken die een rol spelen in dit onderzoek variëren van grote fresco cycli met 
mythologische voorstellingen, religieuze decoraties in kerken en kapellen, 
verzamelingen antieke sculpturen tot aanleg van tuinen. Tijdens het onderzoek heb ik 
gebruik gemaakt van verschillende methoden om deze kunstopdrachten, en de collectie 
van de familie Salviati, gedurende een eeuw van grote politieke, economische en sociale 
veranderingen in Florence, te interpreteren. Ten eerste heb ik gebruik gemaakt van 
historische heuristiek en bronnenonderzoek. De bronnen bestonden uit vroeg-moderne 
gedrukte boeken en archiefdocumenten, zoals beschrijvingen, inventarissen, quaderni 
di fabbrica, libri de ricevuti, en brieven. Een aantal hiervan is hier voor het eerst 
getranscribeerd. Deze bronnen bevinden zich in verschillende instellingen in Italië. De 
belangrijkste waren het Archivio Salviati in Pisa, het Archivio di Stato in Florence, de 
Biblioteca Nazionale Centrale in Florence, de Bilioteca Riccardiana in Florence, de 
Biblioteca Medicea Laurenziana in Florence, en de Biblioteca Apostolica Vaticana in 
Vaticaanstad. Daarnaast heb ik een groot corpus van secondaire literatuur bestudeerd. 
Dit zijn publicaties die zijn uitgekomen vóór 2016. Deze studies handelden 
voornamelijk over de politieke en sociaaleconomische situatie in Florence, de 
verschillende kunstenaars die voor de familie Salviati werkten, de kunstwerken die in 
het bezit waren van de familie, en de familie Salviati zelf.  
 Uit de prosopografie, de studie van individuen in een grotere context, heb ik een 
aantal concepten gebruikt. Prosopografisch onderzoek wordt ook wel gedefinieerd als 
de studie naar alle personen die relevant worden beschouwd voor een specifieke en 
afgebakende periode, of een bepaalde politieke structuur of entiteit.29 Er zijn twee fases 

                                                
27 Pinchera, 'The art consumption in the early modern Florence’, 8. 
28 Pegazzano (2010), Committenza e collezionismo nel cinquecento. La famiglia Corsi a Firenze tra 
musica e scultura; De Benedictis, Pegazzano en Spinelli (ed.) (2015), Quadrerie e committenza 
nobiliare a Firenze nel seicento e nel settecento; Spinelli (2015), ‘Note d’archivio sul collezionismo e 
sulle committenze artistiche di Vieri di Tommaso Guadagni (1631-1708)’, Bollettino della Accademia 
degli Euteleti della Città di San Miniato, 229-243.  
29 Hosters, ‘The Prosopographiae Imperii Romani (PIR) and new trends and projects in Roman 
prosopography’, 231.  
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van onderzoek: het verzamelen van gegevens over elk individu in de geselecteerde groep 
mensen, en de daaropvolgende analyse van de bijeengebrachte data. In mijn onderzoek 
gebruik ik dit als leidraad. Ik heb niet alle relevante personen voor een bepaalde periode 
bestudeerd, maar mij beperkt tot negen individuen uit de familie Salviati. Zij kunnen als 
relevant worden beschouwd voor de specifieke periode waarin Florence de transitie 
maakte van republiek naar alleenheerschappij onder de Medici. Over deze individuen 
heb ik gegevens verzameld en hierop een analyse toegepast.  
 De familie Salviati fungeert in mijn proefschrift tevens als een ‘case study’ van de 
veranderende omgang van de patriciërs met de familie Medici, en de daarbij behorende 
veranderingen binnen het kunstmecenaat van deze patriciërs. 30  De verschillende 
familieleden van de familie over vijf generaties zijn ‘vertegenwoordigers’. Zij 
interacteren met de veranderende sociale omgeving van Florence. Aan de hand van deze 
interactie hoop ik niet alleen deze veranderingen beter te doorgronden, maar tevens de 
rol van de Salviati binnen deze veranderingen voor het voetlicht te brengen. Doormiddel 
van hun patronage, de kunstopdrachten die zij gaven en de objecten die zij verzamelden, 
konden de leden van de familie Salviati zichzelf presenteren. Zij gaven, soms indirect, 
aan hoe zij hun eigen positie binnen de overlappende velden van de politiek, economie 
en bureaucratie zagen. Soms was dit een weergave van de werkelijke situatie, soms 
wilden zij de situatie anders doen lijken dan deze was. Bij de studie naar deze zelf-
representatie spelen ideeën over elitevorming en patronage in het vroegmoderne 
Florence een belangrijke rol. 31  Als laatste heb ik iconografisch en iconologisch 
onderzoek verricht naar een aantal relevante kunstwerken waarvoor leden van de 
familie Salviati opdracht hadden gegeven. Hieronder valt de analyse van de vormen en 
symbolen in de kunstwerken, en de betekenis en functie van deze beelden binnen de 
context waarin zij zijn ontstaan.  
 
Benadering, doel en structuur  

De hoofdvraag die in dit proefschrift wordt gesteld, is hoe een patricische familie zoals 
de Salviati zich verhield ten opzichte van de veranderende politieke omstandigheden in 
Florence en de familie Medici, gedurende de zestiende en de zeventiende eeuw, en op 
welke manier deze houding tot uitdrukking werd gebracht in de kunstopdrachten die zij 
gaven en verzamelingen die zij aanlegden. Deelvragen die hier uit voortkomen zijn: Wat 
waren de kenmerken van de opdrachten die de Salviati's gaven? Manifesteerden de twee 

                                                
30 Ik ben mij ervan bewust dat ik de familie gebruik als een specifieke ‘case of the possible’. Bourdieu 
(1984), Distinction: a social critique of the judgement of taste, xiii. De conclusies die ik verbind aan dit 
specifieke geval moeten daarom niet direct gezien worden als universeel geldend.  
31 Voor de ideeën over elitevorming in Florence maak ik gebruik van de eerder genoemde werken van 
Berner (1971, 1972), Diaz (1980), Litchfield (1986), Bizzocchi (2003) en Boutier (2004, 2008). 
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takken van de Salviati’s zich op verschillende manieren? Waarin onderscheidden de 
opdrachten van de Salviati’s zich van die van de Medici groothertogen, en op welke 
vlakken kwamen zij overeen? Op welke manier maakten de twee families gebruik van 
elkaars positie; hoe deden zij dit, en met welk doel? De familie Salviati had een van de 
grootste kunstcollecties van de stad. Door de analyse van deze collectie, en de 
opdrachten die werden gegeven door een tiental leden van de familie, onder de loep te 
nemen, zal helder worden wat zij met hun collecties wilden uitdrukken. Ook zal hieruit 
blijken hoe de Salviati zich onderscheidden in Florence, en hoe de verschillende leden 
van de familie dit op hun eigen manier deden. Aan de hand van deze ‘case study’ kan 
uiteindelijk een beter beeld worden geschetst van de manieren waarop een patricische 
familie kunst gebruikte als representatiemiddel in het groothertogelijk Florence. Zoals 
hierboven al verduidelijkt, heerste lange tijd het idee dat na de installatie van de Medici, 
de status van de andere patricische families werd gereduceerd tot die van hoveling 
zonder veel eigen identiteit. Mijn hypothese is dat de Salviati aan het begin van de 
heerschappij van Cosimo I de’ Medici juist nieuwe manieren vonden om hun invloed en 
positie te behouden. Er vond wederzijdse culturele uitwisseling plaats tussen de twee 
families. Deze relatie was vanzelfsprekend wel onderhevig aan de vele politieke en 
sociale veranderingen in Florence. In de culturele opdrachten van de familie Salviati 
klonk daardoor de complexiteit door van de verhouding waarin zij stond tot het 
groothertogelijk gezag van de Medici. Daarnaast gaven de kunstopdrachten van de 
familie Salviati blijk van een wens om op een specifieke, en individuele manier 
herinnerd te worden, en werd de mogelijkheid benut om uiting te geven aan 
persoonlijke interesses.  
 Mijn betoog begint in hoofdstuk 2 met Jacopo Salviati (1461-1533) en zijn villa bij 
Ponte alla Badia. Dit hoofdstuk behandelt de periode aan het einde van de vijftiende 
eeuw en het begin van de zestiende eeuw. De transitie van republiek naar Medici 
heerschappij en de installatie van Cosimo I als leider van Florence bracht vele 
veranderingen mee voor de patricische families in de stad. Dit was ook het geval voor 
Jacopo Salviati, geboren in de republiek en getrouwd met een Medici. Hij speelde in 
deze tijd een belangrijke rol in de Florentijnse politiek. De politieke verwikkelingen in 
deze periode zijn in historische studies uitgebreid behandeld, maar de naam van Jacopo 
Salviati wordt vaak zijdelings genoemd. De focus ligt vaak op andere families zoals de 
Medici, Soderini, Valori en Capponi. In dit hoofdstuk heb ik getracht deze periode in de 
geschiedenis van de stad te beschrijven aan de hand van het leven van Jacopo Salviati. 
Hij steunde aan de ene kant zijn schoonfamilie, maar tegelijk wilde hij voorkomen dat 
er te veel macht bij één individu zou komen te liggen, waardoor hij zijn eigen invloed 
zou kunnen verliezen. Ik zal laten zien dat zijn positie in de stad door hem zichtbaar is 
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gemaakt in de kunstopdrachten die hij gaf voor zijn villa bij Ponte alla Badia.  
 Jacopo’s zonen Giovanni (1490-1553), Bernardo (1508-1568) en Alamanno 
Salviati (1510-1571) staan centraal in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet 
hoe de zonen van Jacopo allen op eigen, zeer verschillende wijze omgingen met de 
veranderende politieke situatie in Florence en met de nieuw geïnstalleerde hertog 
Cosimo I de’ Medici. De huizen van alle drie de mannen worden onder de loep 
genomen; het Palazzo della Rovere van kardinaal Giovanni in Rome, het nieuwe Palazzo 
alla Lungara van zijn broer, kardinaal Bernardo, en het Palazzo Portinari in Florence 
dat door Alamanno in 1546 was aangekocht.  
 Het laatstgenoemde huis is tevens het onderwerp van hoofdstuk 4. Jacopo 
Salviati (1537-1586), de zoon van Alamanno, gaf opdracht voor een grote verbouwing. 
Er werden ruimtes toegevoegd aan het bestaande gebouw en deze werden door 
Alessandro Allori en zijn werkplaats volledig beschilderd. We vinden hier onder andere 
het verhaal van de Odysseus, de Batracomyomachia, de daden van Hercules, en vele 
andere voorstellingen. In de nieuwe ruimtes hing Jacopo’s uitgebreide collectie 
schilderijen, en stonden sculpturen, antieke fragmenten en andere waardevolle objecten 
opgesteld. Daarnaast werd de grote tuin van de familie in het noorden van de stad 
opnieuw ingericht. Over het palazzo, de decoraties, de tuinaanleg en de grote 
kunstcollectie is nog niet veel gepubliceerd. In dit hoofdstuk zullen de fresco’s van Allori 
worden geanalyseerd in relatie tot de kunstcollectie van Jacopo en zijn rol in het 
Florence van groothertog Francesco I de’ Medici.  
 Precies in dezelfde tijd toonden Filippo Salviati (1515-1572) en zijn twee zonen 
Averardo (1542-1595) en Antonio (1554-1619) een geheel andere kant van het 
opdrachtgeverschap van de familie. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 5. De huizen van 
Averardo en Antonio waren, in tegenstelling tot het Palazzo Portinari-Salviati, sober 
ingericht. Filippo was een zeer religieus man en zijn interesse ging vooral uit naar de 
verheerlijking van de dan al lang overleden boeteprediker Girolamo Savonarola. Hij liet 
door zijn zonen een zeer kostbare kapel in de San Marco kerk bouwen, die gewijd werd 
aan de heilige Antoninus. Door de opdracht en de schilderingen in deze kapel grondig te 
analyseren en in verband te brengen met het persoonlijke leven van Filippo, kan meer 
inzicht worden verkregen in de betekenis van de kapel, en in de relatie tussen het hof en 
de familie Salviati.  
 Hoofdstuk 6 geeft een beeld van het begin van de zeventiende eeuw in Florence. 
Het ging slecht met de economie en patriciërsfamilies moesten nieuwe manieren vinden 
om hun geld te verdienen. Tegelijk groeide de interesse in het verkrijgen van een 
adellijke titel. Lorenzo Salviati was al markies geworden. Zijn zoon Jacopo (1607-1672) 
kreeg zelfs de titel van hertog. Deze Jacopo gaf in de loop van zijn leven opdracht voor 
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vele kunstwerken en theatervoorstellingen, maar ging daarnaast ook zelf zingen, acteren 
en dichten. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van Jacopo’s opdrachten en zijn eigen 
kunstzinnige uitingen geanalyseerd hoe hij zichzelf en de familie wilde presenteren in 
een stad waar de Medici nu al bijna een eeuw aan de macht waren. 


