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5. DE SALVIATI-KAPEL IN SAN MARCO 

Religieuze interesses verbeeld 

Filippo (1515-1572), Averardo (1542-1595)  
en Antonio Salviati (1554-1619) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 

In zijn Le bellezze della Città beschrijft Francesco Bocchi de kapel van de heilige 
Antoninus Pierozzi (1389-1459), voormalig aartsbisschop van Florence, in de San Marco 
kerk: ‘fatta da Averardo, e da Antonio Salviati con ispesa grandissima, dove si deeporre 
il corpo di S. Antonino, è cosa più tosto regia, che civile’, ‘meer koninklijk dan voor een 
gewone burger’.1 Hij gaf hiermee aan hoe bijzonder en rijk gedecoreerd de kapel was, 
maar ook hoe kostbaar. Het gehele project was tussen 1579 en 1591 gerealiseerd door de 
twee broers Averardo en Antonio Salviati, nadat hun vader Filippo Salviati hiervoor 
opdracht had gegeven in zijn testament. Het was een van de grootste en duurste 
kapellen uit de late zestiende eeuw in Florence. In contemporaine bronnen wordt over 
verschillende bedragen gesproken,2 maar uit het quaderno della fabbrica, het kasboek 
van het bouwproject, weten we dat het gehele project zeker 34.000 scudi heeft gekost.3 
Voor het ontwerp van de kapel hadden Averardo en Antonio de architect en 
beeldhouwer Giambologna aangenomen. Daarnaast vervaardigden onder andere de 

                                                
1 Bocchi, Le bellezza della città, 11. Vertaling: ‘[de kapel] gerealiseerd door Averardo en Antonio Salviati 
met zeer hoge kosten, waar het lichaam van de heilige Antoninus werd gelegd, was meer koninklijk dan 
voor een gewone burger’. 
2 In een brief van Simone Fortuna aan de hertog van Urbino van 27 oktober 1581 staat dat de kapel meer 
dan 40.000 scudi gaat kosten. Pope Hennessy, Italian high renaissance and baroque sculpture, 86. 
Richa noemt in de achttiende eeuw een bedrag van 80.000 scudi. Dit lijkt dus overdreven. Richa, Notizie 
Istoriche, VII, 145. 
3 Karwacka Codini, ‘The plans and the work-site of Sant’ Antonino’s chapel’, 1221. 
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kunstenaars Alessandro Allori, Giovanni Battista Naldini, Francesco Morandini, 
Domenico Passignano en Pietro Francavilla de indrukwekkende hoeveelheid 
schilderingen en sculpturen. 

Over de kapel is een aantal gedrukte primaire bronnen overgeleverd. De 
belangrijkste contemporaine beschrijving is opgetekend door Tomasso Buoninsegni. In 
zijn Descrizzione della traslazione del corpo di S. Antonino, arcivescovo di Firenze 
(1589), gepubliceerd net na de voltooiing van de kapel, vinden we een uitgebreide 
beschrijving van de schilderingen en beelden, samen met een verslag van de dag dat het 
lichaam van de heilige in de nieuwe kapel werd geplaatst. Ook Antonio Francesco Gori’s 
Descrizione della Cappella di S. Antonino arcivescovo di Firenze (1728) helpt ons een 
goed beeld te krijgen van de situatie in de achttiende eeuw en de veranderingen die de 
ruimte in de loop der tijd had ondergaan. Ondanks haar artistieke rijkdom, is deze kapel 
in kunsthistorische studies lange tijd onderbelicht gebleven. Pas met het proefschrift 
van Michael Flack uit 1986 kwam er meer aandacht voor de decoratie en bijzondere 
iconografie.4 In 1996 werd het volledige quaderno della fabbrica gepubliceerd door Ewa 
Karwacka Codini en Miletta Sbrilli. Hiermee werd de informatie over betalingen en de 
kunstenaars die aan dit project werkten zeer toegankelijk.5 In meer recente literatuur 
wordt de kapel in verband gebracht met de politiek van de Medici-groothertogen, de 
zestiende-eeuwse cultus rond de heilige Antoninus, en de verheerlijking van 
Savonarola.6 Sally Cornelison geeft in het recent verschenen boek, The art and the relic 
cult of St. Antoninus in Renaissance Florence (2012), het meest volledige beeld van het 
project. Zij maakt duidelijk dat het ontwerp van de kapel niet alleen de cultus van de 
heilige Antoninus promootte, maar tegelijk de nauwe relatie tussen de familie Salviati 
en de familie Medici weergaf. Deze ideeën zullen in dit hoofdstuk verder worden 
aangevuld. Bovendien zal worden betoogd dat de persoonlijk interesse van Filippo 
Salviati en zijn twee zonen in de vijftiende-eeuwse boeteprediker Girolamo Savonarola, 

                                                
4 Flack (1986), Giambologna’s cappella di Sant’ Antonino for the Salviati family: an ensemble of 
architecture, sculpture, and painting. 
5 Karwacak 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; 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 in the Salviati Archives’, Proceedings of the First International Congress 
on Construction History. Bertrand Jestaz had een gedeelte van het quaderno al eerder gepubliceerd. 
Jestaz (1995), Le livre journal de la fabrique de la chapelle Salviati a Saint-Marc de Florence (1579-
1594). 
6 Schraven (2006), Festive Funerals: funeral apparati in early modern Italy, particulary in Rome; 
Ben-Aryeh Debby (2008), ‘Giambologna's Salviati reliefs of St. Antoninus of Florence: saintly images 
and political manipulation’, Renaissance studies: journal of the Society for Renaissance Studies, vol.22 
(2), 197-220; Cole (2011), Ambitious Form. Giambologna, Ammanati, and Danti in Florence; 
Cornelison (2012), The art and relic cult of Saint Antoninus in Renaissance Florence. 
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en hun relatie met de non Caterina de’ Ricci, een belangrijke rol speelden in de opdracht 
voor, en decoraties van de kapel. 
 
De Florentijnse tak van de familie 

Filippo Salviati was de kleinzoon van Alamanno (1459-1510), de stamvader van de 
‘Florentijnse’ tak  van de familie. In 1538 was hij getrouwd met Maria Gualterotti, de 
dochter van Francesca Salviati (1503-1572) en Piero Gualterotti. Opnieuw werd er door 
dit huwelijk een relatie gevormd tussen personen uit de ‘Florentijnse’ en ‘Romeinse’ tak 
van de familie. Filippo en Maria kregen samen zeven dochters, Leonora, Caterina, 
Isabella, Alessandra, Nannina, Cassandra en Agnoletta,7 en twee zonen, Averardo en 
Antonio. Filippo’s vader Averardo (1489-1553) had samen met diens broer Piero (1504-
1564) eerst de leiding over de banken van Jacopo Salviati (1461-1533) overgenomen 
toen deze zich in Rome ging vestigen. In 1532, vlak voor de dood van Jacopo, namen zij, 
samen met Filippo de Salviati, de bank in zijn geheel over. Tussen 1533 en 1560 
openden ze acht nieuwe vestigingen.8 De textielhandel in Florence floreerde en het 
gebruik van luxegoederen nam toe. De elite van de stad spendeerde steeds meer aan 
zijde en bijzondere stoffen, voor kleding, de inrichting van hun huizen, maar 
bijvoorbeeld ook voor de decoratie van kapellen.9 Filippo’s compagnia profiteerde hier 
van. Hij deed regelmatig zaken met Cosimo I de’ Medici, die bestellingen plaatste voor 
kleding, textiel en knopen. Tijdens de graantekorten in 1562 gaf Cosimo aan Filippo de 
opdracht om de graanproductie voor Toscane te regelen.10 Filippo kreeg daarmee de 
controle over grote gebieden die graan produceerden, en zijn familie zou dit recht tot 
ver in de achttiende eeuw houden.11 In 1572 gaf Cosimo hem een opdracht van geheel 
andere orde: hij zou voor de hertog tweehonderd slaven van de eilandengroep Sao Tomé 
en Principe halen.12 Daarnaast liet de groothertog veel van zijn betalingen en andere 
geldzaken door de bank van de Salviati uitvoeren.13 Filippo’s aanzien was niet alleen 

                                                
7 Leonora was getrouwd met Ottavio Bardi, Caterina met Giovanni Niccolini, die later de Niccolini-kapel 
zou laten bouwen in de Santa Croce. Isabella was getrouwd met Jacopo Salviati en zij woonden in 
Palazzo Salviati in de via del Corso. Alessandra was gehuwd met Alfonso Strozzi. Naninna, Cassandra en 
Agnoletta waren ingetreden in het klooster van San Vincenzo in Prato. 
8 Vijf daarvan waren in Florence, één in Pisa, één in Venetië en één in Antwerpen. Pinchera, Lusso e 
decoro, 7; Karwacka Codini, Archivio Salviati, 32-33 en 35, noot 19. 
9 Goldthwaite, The economy of Florence, 382. 
10 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 6. 
11 Ibidem. 
12 Cosimo de’ Medici in een brief aan Jacopo Bardi. ASF, 238, fol.53. 12 februari 1571 [1571]. 
13 Voor betalingen die via de bank van de Salviati werden gedaan zie: ASF, 638, fol.411. 8 maart 1552 
[1553]. Ook werden kostbare spullen aangekocht, waaronder gouden knopen uit Lyon: ASF, 225, fol.25. 
22 december 1565; een smaragd: ASF, 220, fol.61. 9 oktober 1564; 50 blazen van muskusherten ‘per 50 
vesciche di musco fatteci venire da Venetia’: ASF, 225, fol.17. 29 oktober 1565. De bank hield ook 
waardevolle spullen vast voor de groothertog, zoals parels uit Spanje: ASF, 221, fol.126. 30 december 
1572. De betalingen via de Salviatibank liepen na de dood van Filippo door, via Averardo en Antonio: 
ASF, 241, fol.86. 12 januari 1572 [1573].  
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groot door zijn vermogen. Zijn zakelijke successen werden in 1571 bekroond met de 
politieke functie van senator. 14  Zijn zonen Averardo en Antonio plukten hier de 
vruchten van. Zij bleven door de nog steeds groeiende handel zeer welvarend, en 
Averardo werd in 1588 eveneens tot senator gekozen.15 
 
Twee vrome interieurs 

Antonio, de jongste zoon van Filippo, had via zijn eerste huwelijk met Lucrezia da 
Gagliano in 1575 een paleis in de via Cocomero (nu via Ricasoli) in bezit gekregen 
(afb.1).16 De eerste verbouwing van het palazzo vond plaats rond 1593, mogelijk ter 
gelegenheid van zijn tweede huwelijk met Cassandra Guadagni.17 Bernardino Poccetti 
was vanaf 1595 aan het werk in het palazzo en bracht schilderingen aan in verschillende 
ruimtes.18 Ook was hij verantwoordelijk voor de decoratie van de privékapel van het 
palazzo. De schilderingen in de kapel op de eerste verdieping, en in vier kamers op de 
begane grond zijn bewaard gebleven. De ruimtes zijn gedecoreerd met in het midden 
van het plafond een grote oudtestamentische scène, en een serie voorstellingen uit 
Genesis in de lunetten. Doorlopend in de vier woonvertrekken zijn de verhalen van 
Abraham, Isaac, Jacob en Jozef geschilderd.19 Het is de genealogie van Abraham’s 
                                                
14 Karwacka Codini en Sbrilli, Il quaderno della fabbrica, X. 
15 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 228. 
16 Karwacka Codini en Sbrilli, Il quaderno della fabbrica, X. 
17 Vasetti, ‘Alcune puntualizzazioni segli allievi di Bernardino Poccetti’, 73. 
18 Poccetti en zijn werkplaats werden ‘a stanza’ (per zaal) betaald. De meester kreeg 40 scudi, de 
werkplaatsmedewerkers 30. Fumagalli, ‘Florence’ in: Spear en Sohm, Painting for profit, 196. Schilders 
uit de werkplaats van Poccetti werkten aan de grotesken in verschillende ruimtes. Zie hiervoor ook: 
Vasetti, ‘Alcune puntualizzazioni segli allievi di Bernardino Poccetti’, 73-74. 
19 In de eerste kamer is dat een voorstelling van de dronken Noah (Gen. 9:20-23) in de centrale scene. Er 
omheen is het verhaal van Abraham verbeeld. We zien Abraham, Sara en Lot vertrekken naar Kanaän 
(Gen. 12:4-7), de scheiding van Lot en Abraham (Gen. 13:5-11), God die een zoon aan Abraham belooft 
(Gen. 15: 7-12), God die aan Abraham de vlucht van de Hebreeën naar Egypte voorspelt (Gen.15:12-17), 
Hagar en Ismaël (Gen. 16:15-16), Abraham die besnijdt (Gen. 17:23-27), God die met twee engelen aan 
Abraham verschijnt (Gen. 18:1-15) en Abraham en Isaac die de berg beklimmen (Gen. 22:34). De tweede 
kamer heeft in het midden een voorstelling van Bathseba en David (2 Sam. 11), en in de lunetten is het 
leven van Isaac, beginnend bij de geboorte van Isaac (Gen. 21:1-7), gevolgd door een scene met Rebecca 
die van haar paard afstijgt (Gen. 24:64), Isaac die Rebecca als zijn zus aan Abimelech voorstelt (Gen. 
26:8), Isaac die toegeeft dat Rebecca zijn vrouw is (Gen. 26:9-11), Isaac die strijdt om de waterbronnen 
tegen de Filistijnen (Gen. 26:12-25), Isaac die tot een overeenkomst komt met Abimelech (Gen. 26:26-
31), en als laatste Isaac die Jacob zegent (Gen. 27). De derde kamer heeft in het midden een voorstelling 
van Efraim die zijn vrouw dood aantreft. In de lunetten zien we het verhaal van Jacob, met als eerste de 
droom van Jacob (Gen. 28:10-18), dan Jacob die Rachel ontmoet (Gen. 29:6-14), de vlucht van Jacob 
(Gen. 31:17-21), Laban die zich losmaakt van Jacob (Gen. 32:1-2), Esau met vierhonderd soldaten (Gen. 
32:23-33), Jacob die vecht tegen Esau (Gen. 33:1-20), Jacob die Esau kalmeert (Gen. 33:8-15) en de 
zonen van Jacob die terugkeren in het huis van Josef (Gen. 43:15-33). In de vierde kamer vinden we in 
het midden de vlucht van Lot en zijn dochters uit Sodom en Gomorra. In de lunetten is het leven van 
Jozef verbeeld. We zien de andere zonen van Jacob die Jozef willen vermoorden (Gen. 37:18-20), Jozef 
die de droom uitlegt aan de farao (Gen.41:14-35), Jozef in een eretocht (Gen. 41:37-45), de broers die 
Jozef bezoeken als hij graanbeheerder is van Egypte (Gen. 42:6-7), Jozef die met zijn broers eet (Gen. 
43:24-34), Benjamin die wordt ontdekt met de gestolen gouden beker (Gen. 44:6 13), Jozef die zich 
onthult tegenover zijn broers en Benjamin omhelst (Gen. 45:1-15), Jacob die besluit met zijn volk naar 
Egypte te trekken (Gen. 46:1-7), en als laatste de ontmoeting van Jacob en Jozef (Gen. 46:28-31). Zie 
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geslacht, en de schilderingen verbeelden dus naast religieuze voorstellingen een 
familiegeschiedenis. Van de inboedel van het palazzo is een inventaris bewaard 
gebleven, opgemaakt in 1636 na de dood van Antonio’s tweede vrouw. Hieruit blijkt dat 
de inrichting verder vrij sober was.20 Er wordt een klein aantal schilderijen genoemd, 
waaronder werken van Botticelli en Ghirlandaio, een buste van de heilige Antoninus, 
een serie van tweeënvijftig portretten van beroemde mannen en portretten van de 
groothertog Ferdinando de’ Medici en Filippo Salviati. 21  Dit was voor een rijke 
patricische familie in Florence een zeer eenvoudig lijst, en hieruit zou geconcludeerd 
kunnen worden dat Antonio geen grote liefde koesterde voor het verzamelen van 
kunstwerken, antieke sculpturen of andere kostbare objecten. 

Filippo’s oudste zoon Averardo erfde na de dood van zijn vader in 1572 het 
familiepaleis in de via del Palagio (nu via Ghibellina).22 Dit huis was al sinds de 
veertiende eeuw in het bezit van familie. Het gebouw lag in het quartiere Santa Croce, 
vlak bij de Badia, en was rond 1437 in opdracht van Alamanno Salviati (1389-1456) 
verbouwd.23 Door deze renovatie en uitbreiding werd dit het eerste grote familiepaleis 
van de Salviati in de stad (afb.2). Averardo woonde hier met zijn vrouw Alessandro 
Nerli en hun drie kinderen, Filippo, Lisabetta, en Lucrezia. Een vierde dochter, Maria 
Magdalena (1582-1585), was op jonge leeftijd gestorven. Averardo had net als Antonio 
weinig interesse in het verzamelen van kunstwerken of kostbare objecten, al leek hij wel 
meer schilderijen te bezitten dan zijn broer. Uit de inventaris opgemaakt in 161924 valt 
op dat in bijna elke ruimte een ‘quadro in asse entrovi una Vergine’, een schilderij op 
paneel met de Maagd, te vinden was. Ook de andere genoemde werken hadden bijna 
allemaal een religieus onderwerp.25 Helaas wordt uit de inventaris niet duidelijk wie de 

                                                                                                                        
voor verdere beschrijvingen ook: Vasetti, ‘Alcune puntualizzazioni segli allievi di Bernardino Poccetti’, 
96-97. 
20 Flack, Giambologna’s cappella di sant’Antoninus, 6 en 7. ASF, Eredita Salviati, filza 73, insert 282, 
fol.311. 
21 Ibidem. 
22 Pinchera, Lusso e decoro, 13. Filippo had zelf nog enkele huizen in de via de’ Pandolfini en de via del 
Palagio, twee botteghe bij de Mercato Nuovo en een casa da signore in Borgo Pinti gekocht. Zijn zonen 
kochten later nog landerijen en huizen buiten de stad. 
23 In 1441 komt de naam ‘Michelozzo intagliatore’, zoals Giorgio Vasari hem ook noemt, bij de creditoren 
voor in de boekhouding. Hem is een keer 5 en een keer 55 gouden florijnen betaald. Jacks en Caferro, 
The Spinelli of Florence. Fortunes of a renaissance merchant family, 116. De architect was toen al 
enkele jaren in dienst van Cosimo de’ Medici en begon in 1444 aan het ontwerp van Palazzo Medici. De 
geschiedenis van de verbouwing wordt beschreven in: Quintero, ‘La costruzione del primo nucleo del 
Palazzo Salviati Borghese in via Ghibellina a Firenze (1439-1445)’, 35-53. 
24 Het Palazzo Salviati gaat na de dood van Averardo in 1595 over naar zijn zoon Filippo (1582-1614). Als 
deze op jonge leeftijd sterft gaan al diens bezittingen, inclusief het palazzo in de via del Palagio naar zijn 
oom Antonio. Na Antonio’s dood in 1619 worden de inventarissen van de verschillende huizen opgesteld. 
25 Zie Carrara, ‘Salviati e serristori: le dimore a Firenze in età barocca’, 389-391. De inventaris is te 
vinden in ASF, Archivio Guicciardini Corsi Salviati, filza 73 [1619] ‘Inventario di Robe e Masseritie 
trovate et di presente si ritrovano nella casa dei Signori Salviati nella via del Palagio questo di su detto e 
principando’. In de ‘camera di verso la via del Palagio’: ‘uno quadro in asse entrovi una vergine 
ornamento in ocie intagliato, uno quadro in tela entrovi San Giovanni’ en ‘dua quadri miniati d’oro 
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werken heeft vervaardigd. Raffaello Borghini helpt ons enigszins op weg.26 Uit zijn Il 
Riposo weten we dat er in ieder geval schilderijen van Andrea del Sarto in het bezit 
waren van de Salviati broers: ‘Sono di suo [Andrea del Sarto] alcuni bei quadri in casa 
gli eredi di Filippo Salviati, e un belissimo quadretto, entrovi una Natività di Christo con 
più figurine di sua mano (…)’.27 Ook noemt Borghini een schilderij van Fra Bartolomeo, 
‘un quadro grande in cui è la Vergine gloriosa, che adora il figliuolo e mostra 
grandissimo affetto nel viso, e il bambino è fatto con grande diligenza, allato a cui è San 
Giuseppe a sedere, che tien le mani sopra un ginocchio, e scorta un fuore, figura 
belissima; e di vero è quadro da farne gran conto, sicome ne fa il Salviati conoscendo il 
gran valore di quello’.28 Dit zou een van de vele in de inventaris vermelde schilderijen 
met de Maagd Maria kunnen zijn.29 Ook Vasari noemt in zijn levensbeschrijving van Fra 
Bartolomeo een werk met Maria dat ‘in het huis van Filippo Salviati’ in de via del 

                                                                                                                        
entroci cosmocopie’. In een ‘camera’: ‘uno quadro in asse entrovi una Vergine grande’.  In de ‘camera 
terrena buia’: ‘uno quadro in tela entrovi il S. Averardo Salviati’ en ‘uno quadro in asse entrovi una 
Vergine’. In de ‘salotto’: ‘4 teste di marmo con sua base di marmo nera’. In de ‘camera di verso la via 
Pandolfini’: ‘uno quadro grande di Vergine’, en ‘uno quadretto entrovi una testa di una medusa’. In de 
‘anticamera’: ‘due quadri mezzo tondi entrovi poeti’ en ‘due mappamundi’. In de ‘scittoio’: ‘uno tondo in 
asse senza ornamento di Vergine’. In de ‘camera della Gelosia’: ‘uno quadro entrovi Santa Caterina’. In 
de ‘anticamera’: ‘uno tondo in asse ed ornamento entrovi S. Girolamo e un altro di San Francesco in di 
un Cristo legato uno quadro in foglio entrovi una Vergine e uno entrovi San Lorenzo’. In de ‘camera 
prima di su la sala’: ‘un quadro in asse entrovi una Vergine’ en ‘uno quadro entrovi uno Cristo in Crocie 
colla morte a piè della Crocie’. In de ‘anticamera’: ‘uno quadro entrovi la SS. Annunziata ornamento di 
ebano cortina di taffetà’, en ‘3 quadretti di fiandra 3 seggiole di sala’. In de ‘camera secondo’: ‘uno 
quadro di Vergine in asse, uno quadretto in asse’ en ‘uno quadro entrovi il S. Averardo’. In de ‘salotto per 
andare in terrazzo’: ‘uno quadro in tela entrovi Orfeo’, ‘uno quadro in asse entrovi il giudizio di Paris 
ornamento in nice intagliato tocho d’oro et sua cortina di taffetà verde’, ‘uno quadro entrovi una Venere 
ornamento dorato una testa del S. Averado 2 teste di donna ornamento di noce’. In de ‘camera di sopra’: 
‘uno quadro in asse di Vergine’. In de ‘camera allato alla libreria’: ‘uno quadro in asse entrovi al Vergine’ 
en ‘uno quadretto fatto sul marmo in pietre comesse entrovi Davide quando taglia la testa al giagante 
Golia’.  In de ‘camera della donne dalla via dei Pondolfini’: ‘uno quadro di uno Cristo’. In een 
‘anticamera’: ‘uno quadretto antico antrovi più santi’. In de ‘salotto del cardinal’ [mogelijk de kamer 
waar de kardinaal Giovanni Salviati verbleef als hij in Florence op bezoek was]: ‘3 quadri di tela entrovi 
il cardinale Salviati’. 
26 Borghini vermeldt in Il Riposo dat Andrea del Sarto enkele werken voor Filippo had gemaakt: ‘Sono di 
suo alcuni bei quadri in casa gli heredi di Filippo Salviati. En hij noemt een werk van Bronzino voor 
Antonio Salviati dat dus waarschijnlijk in het Palazzo in de via Cocomero hing: ‘ha di suo Antonio 
Salviati un quadro della Natività di Christo in figure piccole, la qual opera da quel gentilhuomo è tenuta 
cara come cosa rarissima, come è veramente, e si è veduta in istampa, e copiata in molti luoghi, havendo 
ciò come cortese conceduto il Salviati’. Borghini, Il Riposo, 425 en 535. 
27 Borghini, Il Riposo, 347. Vertaling: ‘Van hem [Andrea del Sarto] zijn er enkele schilderijen in het huis 
van de erfgenamen van Filippo Salviati, en een zeer mooi werkje waarop de geboorte van Christus is 
afgebeeld en andere figuren van zijn hand’. 
28 Idem, 382. Vertaling: ‘Een groot schilderij waarop de glorieuze Maagd is afgebeeld, die het jongetje 
vasthoudt en grote genegenheid toont in haar gelaat, en het kind is geschilderd met grote ijver, naast 
hem zit de heilige Jozef, die zijn handen boven een knie houdt, en draagt een bloem, een prachtig figuur; 
en zeer zeker is het schilderij van grote betekenis voor de Salviati, die de betekenis van dit werk kende’. 
29 Ellis, ‘Documentation for paintings by Fra Bartolomeo in the Salviati collection at Florence’, 377. Dit 
werk van Fra Bartolomeo bevindt zich nu in National Gallery in London. 
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Palagio hing.30 Niet vermeld in de inventaris, is een beeld van Apollo dat in opdracht 
van Averardo was gemaakt door Pietro Francavilla voor de binnenplaats van het 
palazzo.31 

Het grootste deel van de collectie van Averardo en Antonio bestond uit 
religieuze schilderijen. De enkele uitzonderingen vallen daarom des te meer op, zoals 
het drietal mythologische voorstellingen dat in de ‘salotto per andare in terrazzo’ hing, 
het zaaltje dat toegang gaf tot het terras van het Palazzo in de via del Palagio. Het gaat 
om een schilderij met Orpheus, een werk met de godin Venus, en een doek met Het 
Oordeel van Paris. Voor de laatste hing een gordijn of doek van groene tafzijde, ‘uno 
quadro in asse entrovi il giudizio di Paris ornamento in noce intagliato tocho d’oro et 
sua cortina di taffetà verde’.32 Hier is het gordijn aangebracht om de voorstelling met de 
verleidelijke godinnen te kunnen afdekken. Dit had duidelijk met de verder zeer sobere 
inrichting te maken, waar de religieuze werken de boventoon voerden. 

Als we de inboedel van de huizen van de ‘Florentijnse’ Salviati in de via del 
Palagio en de via Cocomero vergelijken met die van het palazzo in de via del Corso dat 
in handen was van Jacopo Salviati, zijn de verschillen duidelijk. In de inventaris uit 
1609 met de inboedel van Jacopo, vinden we een lijst van bijna tweeduizend 
schilderijen, beelden, antieke sculpturen, en andere waardevolle objecten. Jacopo’s 
liefde voor de klassieke mythologie en de antieken komt hier ook duidelijk uit naar 
voren. In de collectie van Filippo en zijn zonen Averardo en Antonio zijn geen antieke 
fragmenten of sculpturen te vinden, en de schilderijen die zij bezaten waren voor het 
overgrote deel religieuze voorstellingen met de Maagd Maria. Zelfs de fresco’s die 
Antonio liet aanbrengen in de woonvertrekken hadden een religieus onderwerp. De 
inrichting van de twee woonhuizen van Averardo en Antonio was exemplarisch voor de 
manier waarop zij leefden, waar zij hun geld aan uitgaven, en wat zij belangrijk vonden. 
Het was de inrichting van het paleis van een vrome familie, die naast handeldrijven 

                                                
30 ‘uno n’e in casa di Filippo di Averardo Salviati, belissimo e tenuto molto in pregio e caro da lui nel 
quale è una Nostra Donna’. Vasari, Le vite, 589. Zie ook het artikel van Ellis, ‘Documentation for 
paintings by Fra Bartolomeo in the Salviati collection at Florence’, 377-386. 
31 Boström, ‘A bronze group of the rape of Proserpina’, 832. Zie ook: Carrara, ‘Salviati e serristori: le 
dimore a Firenze in età barocca’, 378. We weten dat Antonio het huis in de via del Palagio na de dood 
van zijn broer in bezit had gekregen. Hij kocht op 16 december 1594 een beeldengroep met De Roof van 
Proserpina voor 220 scudi van de familie Soderini. Boström, ‘A bronze group of the rape of Proserpina’, 
832-834, 840; AS, Buste I: 2, facs.4. Het beeld was van de familie Soderini. De palazzi lagen tegenover 
elkaar in de via del Palagio. Het kan zijn dat Antonio met de koop Soderini financieel uit de brand kon 
helpen. Er is een studie voor een fontein toegeschreven aan Gherardo Silviani ca. 1653, nu in het Victoria 
and Albert Museum in Londen. De fontein is ontworpen voor het palazzo van de familie Salviati; op de 
tekening komt twee keer het wapen van de familie voor, en in het midden staat een beeld van de roof van 
Proserpina. Gherardo Silvani had tevens tussen 1632 en 1636 het palazzo Salviati in de via del Palagio 
verbouwd. 
32 Carrara, ‘Salviati e Serristori: le dimore a Firenze in età barocca’, 389-391. ASF, Archivio Guicciardini 
Corsi Salviati, filza 73. [1619] ‘Inventario di Robe e Masseritie trovate et di presente si ritrovano nella 
casa dei Signori Salviati nella via del Palagio questo di su detto e principando’. 
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eigenlijk voornamelijk geïnteresseerd was in de religieuze kant van het leven. Deze 
belangstelling van Filippo en zijn zonen bleek daarnaast ook nog zeer specifiek. Het was 
de spiritualiteit van de dominicaan Girolamo Savonarola, die al bijna een halve eeuw 
dood was, waar zij voornamelijk in geïnteresseerd waren. 
 
De verering van Savonarola in de zestiende eeuw 

De aandacht voor Savonarola in het midden van de zestiende eeuw was nog steeds niet 
zonder controverse. De aanhangers van Savonarola, de piagnioni, hadden de prediker 
na zijn dood tot martelaar en profeet gemaakt en bleven in Florence actief hun ideeën 
verkondigen. Hetzelfde gold voor de broeders van San Marco, die laude bleven zingen 
ter ere van Savonarola. Dit laatste was door de dominicaner orde in 1499 al verboden, 
maar had de broeders niet kunnen stoppen. Ook een tweede verbod in 1502 hielp 
weinig.33 In de jaren 1527-1530, tijdens de republiek, leefde de belangstelling voor 
Savonarola in de stad Florence op, vooral omdat hij als tegenhanger van de verbannen 
familie Medici werd beschouwd. Na de terugkeer van de Medici in 1530 werden de 
piagnoni steeds meer beperkingen opgelegd.34 Toch bleef er sprake van een zeer 
levendige Savonarola verheerlijking, vooral binnen enkele kloosters.35 Een belangrijke 
rol was hierbij weggelegd voor Caterina de’ Ricci (1522-1590), priores van het klooster 
San Vincenzo in Prato.36 Dit dominicaner klooster was opgericht in 1503. Caterina, 
geboren als Alessandra Lucrezia Romola de' Ricci, ontving in 1536 hier het habijt, 
waarna zij de naam van de heilige Caterina van Siena aannam. Vlak daarna raakte zij 
ernstig ziek en kreeg visioenen van Christus die haar de stigmata gaf. Ook Savonarola 
verscheen aan haar, waarna zij op miraculeuze wijze genas. Dit zorgde ervoor dat ze een 
vurig aanhangster werd van zijn spiritualiteit. Caterina verzamelde Savonarola’s 
geschriften en een aantal relieken. Ze had zelf een lauda geschreven ter ere van de 
dominicaan, waarin zij haar miraculeuze genezing aan hem toeschreef. Door Caterina’s 
ijver werd het klooster San Vincenzo in Prato in het midden van de zestiende eeuw het 
centrum van de cultus van Savonarola, waarbij de aandacht lag op intens bidden en 
meditatie. 

Tegelijkertijd met het opbloeien van de cultus en de melding van de wonderen 
in Prato, groeide de angst voor de beweging bij de heersers in Florence en Rome. In 

                                                
33 Macey, ‘The lauda and the cult of Savonarola’, 447. 
34 Idem, 448. 
35 Een ander voorbeeld van een klooster met een zeer levendige Savonarola verheerlijking, was het 
klooster van San Jacopo. De necrologieën van deze nonnen, die werden geschreven tussen 1508 en 1712, 
zaten vol met Savonaroliaanse thema’s en wonderen en richtten zich vooral op ziektea en het lijden. Zij 
werden geschreven en gelezen om de cult van Savonarola levend te houden en nieuwe nonnen in deze 
traditie in te wijden. Strocchia, ‘Savonarolan witnesses’, 394-395. 
36 Zij werd in 1746 gecanoniseerd. 
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1545 besloot hertog Cosimo I de’ Medici de dominicanen uit San Marco weg te sturen. 
De reden was dat de broeders daar nog steeds de ideeën van Savonarola promootten. 
Op dat moment zag hij dit als een bedreiging voor zijn eigen macht,37 hoewel hij zijn 
mening over Savonarola later leek bij te stellen.38 Ook Paus Paulus IV zag in Savonarola 
een tweede Luther en probeerde rond 1559 alle teksten van de dominicaan op de index 
van verboden boeken te krijgen. Twaalf preken kwamen uiteindelijk op de lijst, en er 
kwam een verbod op het drukken van zijn geschriften.39 Het geheel van zijn ideeën 
uitbannen, bleek echter niet mogelijk. Vele teksten bleven in omloop en Caterina de’ 
Ricci’s invloed nam eerder toe dan af. 
 
Caterina de’ Ricci en Filippo Salviati  

Hoewel zij al haar dagen in het klooster in Prato doorbracht, was Caterina de’ Ricci niet 
onbekend met de buitenwereld. Uit haar brieven blijkt dat zij correspondeerde met vele 
mannen en vrouwen uit de Florentijnse elite, onder wie leden van de familie de’ Ricci, 
Capponi, Acciaiuoli, Buonaccorsi, en Salviati.40 Het eerste vastgelegde contact tussen 
Caterina en Filippo Salviati was in 1543.41 Filippo had op aanraden van zijn tante Maria 
Salviati aan Caterina gevraagd of zij wilde bidden voor zijn vrouw Maria Gualterotti, die 
ernstig ziek was. Zij lag al dagen in bed met haar ogen gesloten en zou volgens de artsen 
waarschijnlijk sterven. Caterina voldeed aan Filippo’s verzoek en kort daarop ontwaakte 
Maria. Zij beschreef dat zij in haar slaap in het klooster van Caterina in Prato was 
geweest, waar zij spirituele hulp had gekregen van de non.42 Deze miraculeuze genezing 
zorgde ervoor dat Filippo, zijn vrouw en later al hun kinderen zeer toegewijde 
aanhangers van Caterina én Savonarola werden. In november 1543, een paar weken na 
het wonderbaarlijke herstel van de vrouw van haar neef, bezocht Maria Salviati het 
klooster. Zij had enige twijfels geuit over het wonder, ‘credendo trovare una cosa falsa e 
vana’, maar ze concludeerde nu dat er nu geen twijfel mogelijk was: er had zich iets 
goddelijks voorgedaan. Zij schreef: ‘Non ci hera dubbi di falsità, né cosa diablocha, ma 

                                                
37 De hertog verklaarde zijn beslissing in een brief aan de Florentijnse ambassadeur in Rome, Alessandro 
del Caccia: ‘quei frati, se bene lo vedero abriciar vivo come eretico et impio seduttore di populi, non 
hanno però mai cessato da poi (…) di voler che sia adorato come santo et creduto come profeta’. Toen 
ook nog duidelijk werd dat Luther sympathie had voor Savonarola, schreef Cosimo: ‘se io do malo 
exempio a tor via quasta peste di casa, che volesse Dio, in servitio dal Papa e della Sede apostolica, che si 
desisno ogni giorno di questi mali exempii, che forse non bisognerebbe far più Concilio’. Cerretelli, ‘Esiti 
savonaroliani a prato’, 49. 
38 Zie hiervoor: Van Veen, Cosimo I de’ Medici and his self-representation, 162-164. 
39 Macey, ‘The lauda and the cult of Savonarola’, 448. 
40 Zie voor de correspondentie van Caterina de Ricci: Agresti (1973), Collana Ricciana. ‘Epistolario’, I-V, 
vol. VII-XII. 
41 Macey, ‘Patronage practices at the convent of S. Vincenzo in Prato’, 350. 
42 Agresti, Collana Ricciana, III, 247. 
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che era tutta cosa divana’. 43  Filippo was al meteen overtuigd van Caterina’s 
spiritualiteit, en in het jaar 1553 werd dit voor hem nogmaals bevestigd. Op weg naar 
Bologna kwamen hij en zijn zoon Averardo terecht in een onaangekondigde en hevige 
sneeuwstorm. Het moment dat Filippo zich realiseerde dat hij in levensgevaar was, 
hoorde hij een stem in de wind. Deze sprak tot hem: ‘una chiesa a San Vincenzo di 
Prato’.44 Meteen daarop ging de storm liggen. Dit tweede wonder overtuigde Filippo 
ervan dat hij een groot deel van zijn aandacht en vermogen aan het klooster moest 
besteden; hij beloofde Caterina een geheel nieuwe kerk in Prato te financieren.45 

Vanaf 1557 begon Filippo geregeld geld te doneren. Dit waren geen kleine 
bedragen.46 Zelfs Cosimo I de’ Medici vond het nodig om commentaar te geven. Hij 
maakte de ironisch opmerking dat ‘het grootste wonder van Caterina is dat zij op 
miraculeuze wijze het geld van Filippo laat verdwijnen’.47 Filippo lijkt zich hier niets van 
te hebben aangetrokken. Zijn toewijding ging nog veel verder dan alleen een financiële 
bijdrage. In een brief van Caterina de’ Ricci aan Filippo van 17 april 1560 lezen we dat 
de priores bedankt voor de twee boeken met de geschriften van Savonarola die zij van 
Filippo had gekregen via Antonio Gondi: ‘Da Antonio Gondi ho ricevuto li dua libri dell’ 
opera del Padre santo [Savonarola], i quali l’ho havuto più che dir non posso cari. Come 
saranno letti, ne seguirà ordine vostro. E di tanto benefitio vi ringratiamo assai. E mi 
sento grandemente rallegrare che questo santo Padre habbia presa tanta protetione di 
voi (…)’.48 Uit de brief blijkt dat zij hier al eerder met Filippo over had gesproken. Zij is 
tevens verheugd dat de heilige Vader, waarmee zij Savonarola bedoelt, hem zoveel 
bescherming kan bieden. Geschriften van Savonarola werden vaker gedeeld onder 
Caterina en haar patricische vrienden. Zo weten we uit haar correspondentie dat 
Ludovico Capponi ook een boek met de levensbeschrijving van Savonarola van Caterina 
had gekregen.49 
 Filippo’s liefde voor de dominicaan ging zelfs zo ver dat hij een portret van hem 

                                                
43 Agresti, ‘Santa Caterina de’ Ricci’, I, 67-71; Cerretelli, ‘Esiti savonaroliani a Prato’, 50, noot 82. 
44 Agresti, Collana Ricciana, III, 68. 
45 Idem, IV, 58-69. 
46 Filippo maakte onder andere een schenking van 3000 ducati. Gusti, ‘Santa Caterina de’ Ricci’, 237.  
47 ‘se la generosità si Filippo stupirà Cosimo – suo stretto parente et anzi che no della roba tenacissimo’ 
tanto da indurlo a credere. Come uno ‘dei gran miracoli’ alla santità di Caterina – questa, d’altro canto, 
si dichera sua ‘mallevadora’, perchè ‘feci l’obriggho et il fermo desiderio che piacciate a Gesù che siate 
tutto suo’. Razzi, Vita di Caterina de Ricci, 77; Agresti, ‘Epistolario’ II, 133-134. 
48 Agresti, ‘Epistolario’, II, 134. Vertaling: ‘Van Antonio Gondi heb ik ontvangen de twee boeken met het 
werk van de heilige vader [Savonarola] die ik meer lief heb dan ik u kan zeggen. Hoe ze zullen worden 
gelezen, zal zijn in uw volgorde, en ik voel me zeer verheugd dat deze heilige vader u zoveel bescherming 
heeft kunnen bieden’. 
49 Zij schrijft aan hem: ‘Apresso, mi son rallegrata assai del contento vostro spirituale, che havete hauto 
nel leggierela vita de’ nostri beatissimi martiri H.D.S’. Agresti, ‘Epistolario’ III, 218. H.D.S. staat voor 
Hieronymo, Domenico en Silverstro. Het zijn Girolamo Savonarola en de twee metgezellen die samen 
met hem waren verbrand. 
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bezat. Het was een van de vroege en meest iconische afbeeldingen van Savonarola: het 
portret gemaakt door Fra Bartolomeo vlak na de dood van de boeteprediker in 1498 
(afb.3). Het paneel hangt nu in het museum van San Marco in Florence. We zien 
Savonarola in profiel weergegeven met zijn herkenbare neus en monnikskap op zijn 
hoofd. Zijn ogen zijn naar de hemel gericht. Dit zijn de kenmerken die in zijn latere 
portretten steeds werden overgenomen. Op het schilderij wordt Savonarola voorgesteld 
als profeet. Onder het portret is een tekst geschilderd: ‘Hieronymi Ferrariensis a Deo/ 
missi prophetae effigies’, ‘[Dit is] een afbeelding van Hiëronymus uit Ferrara, een 
profeet gezonden door God’. Vasari noemt het paneel in de levensbeschrijving van de 
schilder Fra Bartolomeo en meldt dat het werk in Ferrara is geweest en nu is 
teruggekeerd naar Florence, naar het huis van Filippo Salviati: ‘di lì [Ferrara] non è 
molto che gli è tornato in Fiorenza nella casa di Filippo di Alamanno Salviati il quale per 
esser di mano di Baccio [Fra Bartolomeo], l’ha carissimo’.50 Het is niet duidelijk waar of 
bij wie het werk in Ferrara heeft gehangen, maar het moet dus vóór de publicatie van de 
Vite in 1568 al in het bezit van Filippo zijn geweest. Het werk was Filippo zeer dierbaar, 
zo schrijft Vasari, omdat het van de hand van de schilder Fra Bartolomeo was. Maar het 
mag duidelijk zijn dat het tevens het onderwerp moet zijn geweest dat Filippo zeer 
aansprak. Filippo of een van zijn zonen had het portret aan Caterina uitgeleend, en in 
een inboedellijst van het klooster uit het derde kwart van de zestiende eeuw, is het 
portret vermeld hangend in de cel van de non.51 Daarna is het teruggekomen bij de 
familie Salviati. Het portret werd, net als de geschriften van Savonarola, dus gebruikt 
als een geschenk dat de band tussen het klooster en de familie bevestigde en versterkte. 
De dominicaner broeder en schrijver Serafino Razzi lokaliseerde het schilderij in zijn 
biografie van Caterina uit 1594 ook in het huis van de Salviati.52 Deze eerste biografie 
van de non, geschreven vlak na haar dood, was gefinancierd door de zonen van Filippo 
en tevens aan hen opgedragen: ‘Alli Illustri signori Averardo et Antonio Salviati nostri 
sempre osservandissimi’.53 
 
De kerk van San Vincenzo te Prato 

Filippo hield zich aan zijn belofte om een nieuwe kerk te bouwen voor het klooster in 
Prato (afb.4). Om te beginnen kocht hij een aantal huizen die onmiddellijk werden 

                                                
50 Vertaling: ‘En vandaar [Ferrara] is hij teruggekeerd naar Florence in het huis van Filippo di Alamanno 
Salviati, welke, omdat het van de hand van Baccio [Fra Bartolomeo] was, zeer lief had’. Vasari maakt 
hier de fout dat Filippo de zoon is van Averardo, en niet van Alamanno. Vasari, Le vite, 591; Sebregondi, 
‘Se tu non hai carità, tu non sei vero christiano’, 15. 
51 Sebregondi, Iconografia di Girolamo Savonarola, 5. 
52 Ibidem; Razzi, Vita di Caterina de Ricci, 363. ‘si trova oggi  in casa i Salviati’. 
53 Razzi, Vita di Caterina de’ Ricci, 1965. Vertaling: ‘Aan de illustere heren Averardo en Antonio Salviati, 
onze meest gerespecteerde’. 



 

 -180- 

geruimd om plaats te maken voor het nieuwe gebouw. In 1558 kon de bouw beginnen.54 
De beeldhouwer Baccio Bandinelli werd aangesteld voor het ontwerp en binnen vijf jaar 
werd het project verwezenlijkt. In de kerk hingen de wapenschilden van de stichters 
Filippo Salviati en zijn vrouw Maria Gualterotti. Daarnaast had Filippo een extra 
appartement laten bouwen in het klooster, als accommodatie voor hem, zijn vrouw 
Maria Gualterotti, en hun dochters. Drie van hen, Nanina, Cassandra, en Agnoletta, 
waren al ingewijd in San Vincenzo.55 Vlak voor zijn dood in 1572, schreef hij aan een van 
zijn dochters dat hij begraven wilde worden in de kerk die hij zelf had opgericht. Dit liet 
hij tevens vastleggen in zijn testament, en door de nonnen werd hem toegezegd dat hij 
er drie eeuwen zou mogen rusten.56 Nu, meer dan vier eeuwen later, ligt hij nog steeds 
samen met zijn vrouw onder het altaar van het koor begraven.57  
 Na zijn dood bleven zijn twee zonen Averardo en Antonio de band met Caterina 
en het klooster onderhouden.58 Op 19 februari 1575 [1576] schreef Caterina aan Antonio 
Salviati dat de muur van de kerk nodig aan herstel toe was, en liet niet na om te zeggen 
dat het de intentie van hun vader was geweest om hier financieel aan bij te dragen: ‘S’è 
schripto a messer Averardo quello che ancora dirò a voi, come el muro del nostro 
monastero - lungho la strada - fa segnio di rinovare, el quale, a tempo di vostro padre, 
buona memoria, si fece serrare certe aperture per vedere se moverva altrimenti perché 
lui diceva d’avere fatto certo suo disegnio per riffarlo’.59 Antonio en Averardo bleven 
daarna geld doneren voor herstelwerkzaamheden. Zo zien we dat meer dan acht jaar 
later, op 24 juni 1584, Caterina in een brief aan de broers liet weten dat zij via Antonio 
Gondi vijftig scudi di moneta had ontvangen, en op 10 juli 1584 bedankte zij nog een 

                                                
54 Bardazzi, Il monastero di S. Vincenzo in Prato, 15 en 17, noot 18. 
55 Macey, ‘Partonage practices at the convent of S. Vincenzo in Prato’, 351. 
56 Gusti, ‘Santa Caterina de’ Ricci’, 237-238. Filippo schreef: ‘Figliuola mia, io veggo andarme per le 
poste; e pure spero di fare bene l’ultimo mio fine, secondo che mi è stato promesso’. 
57 Ciacci, La chiesa e il monastero di S. Vincenzo e s. Caterina de’ Ricci, 290. ASF, Notarile Moderno, 
nataio Lorenzo Muzzi, prot.1987, testamento 46, c.48v-57r, codicillo 50, 60r-61v. ‘Inprimis quidem 
animam suam, cum ex hoc corpore ex ire cotigerit omnipoentis Deo, ac Domino nostro Jesuchisto, et 
beatissime eius Matri Marie semper virgini Humiliter, ac devote ricommendavit et recommendat: 
Cadaviris viro sui sepolturam eligit, et […] voluit, et vult in ecclesia Monastirii Sancti de Prato in 
sepulcro novo, quod contrui curavit dictus tistator subtus altare dictum ecclesie, inquo quidem sepulcro 
voluit, et vult solumodo sepelliatur, et reponatur cadaver infratta D. Marie eius uxoris, et nulluis altrius 
corpus, cadaver, ut ossa, et nec eiusdem tistatoris filior ut filiar, nec descendentium aliqualiter, nec sub 
quovis quomodo […] colore, ut causa, quomodo excogitanda, et quod promissu, ut distinatum fuerit 
cotrafactum omni legatum facti tystamento monastirio, et monialibus dicti monastririi Sancti Vincintii 
de Prato’. 
58 In 1576 schilderde Michele delle Colombe in opdracht van Antonio en Averardo een schilderij met de 
tenhemelopneming. Dit werk kwam links naast het altaar te hangen. Bardazzi, Il monastero di S. 
Vincenzo in Prato, 15. 
59 Agresti, ‘Epistolario’ III, 357. Vertaling: ‘Zoals geschreven aan de heer Averardo, wat ik u opnieuw zal 
zeggen, hoe de muur van ons klooster – langs de straat – aan renovatie toe was, en dat in de tijd van 
jullie vader, buona memoria, er verschillende mogelijkheden waren om naar te kijken, omdat hij zei 
zeker tekeningen te hebben, om het opnieuw te construeren. 
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keer voor de ‘fiorini 50 di moneta per la seconda paga della muraglia’.60 De zonen 
wilden wel graag laten zien wie verantwoordelijk was voor al deze renovaties, en 
daarom werd in het midden van de gevel van de kerk het wapen van de Salviati 
aangebracht, samen met de namen van Averardo en Antonio. Een stemma boven een 
poort van het klooster in de via S. Vincenzo, toonde opnieuw het wapen van de familie 
met daaronder de tekst: ‘Averardus et Antonius Salviati Philippi ff [fratres]. fec[erunt]. 
A.D. MDLXXXIIII’. Hierdoor kon de betekenis van de Salviati voor het klooster niet 
snel vergeten worden. Tot ver in de jaren ’80 bleef Caterina corresponderen met 
Antonio en Averardo. Zij informeerde veel naar de gezondheid van de familieleden, en 
er werden kleine cadeaus uitgewisseld, zoals wijn, of een mandje kastanjes.61 
 
De kapel voor de heilige Antoninus Pierozzi (1389-1459) 

Filippo had in zijn testament precies vastgelegd wat er na zijn dood met zijn vermogen 
moest gebeuren. De erfenis ging niet naar de oudste zoon, zoals in die tijd gebruikelijk 
was, maar naar Averardo én Antonio. Zij werden daardoor gedwongen om voortaan alle 
financiële zaken samen te regelen.62 Naast de kerk in Prato, die hij tijdens zijn leven had 
kunnen realiseren, wenste Filippo dat er een nieuwe familiekapel zou komen in 
Florence. Een grootse kapel voor de Salviati op een prominente plek in Florence zou de 
familie aanzien kunnen geven. Het was een manier voor de familie zich te presenteren 
in de stad. Tegelijk was het testament van Filippo zo specifiek, dat er ook een meer 
persoonlijk motief achter deze opdracht moet hebben gezeten. De tekst gaf nauwkeurig 
aan dat de kapel in de San Marco kerk gebouwd moest worden, en gewijd aan de heilige 
Antoninus Pierozzi, voormalig aartsbisschop van Florence.63 De keuze voor de locatie 
leek ingegeven door zijn liefde voor Savonarola. Het was een plek waar de dominicaan 
prior was geweest, en waar in de loop van de geschiedenis hij ook na diens dood een 

                                                
60 Idem, IV, 219. Vertaling: ‘50 florijnen voor de tweede betaling voor de muur’. 
61 Idem, III, 309. Uit een brief van 12 maart 1575 [1576] van Caterina de’ Ricci aan Antonio Salviati blijkt 
dat Averardo en zijn vrouw Alessandra Nerli problemen hadden een zoon te krijgen en Caterina om hulp 
vroegen. Zij kregen uiteindelijk een zoon, maar helaas moest Alessandra dit wel met de dood bekopen. 
Mainardi Vita di S Caterina Ricci, 144. 
62 Flack, Giambolgna’s cappella di Sant’ Antoninus, 7. 
63 Idem, 190-191; Uit de codicile bij het testament: ‘Che degl’ utili della ragione di Lione ch. ca.ta in detto 
M Filippo e Compagnie di Lione, e dei primi tre anni se ne facci una cappella con sepolcro nella chiesa di 
Sa. Marco di Firenze p. riporvi l’ossa d. Beato Antonino Arciverscovo di Firenze, in quel modo, dove, et 
in su quel disegno che parra a detti sua figl., et heredi, nella q.le si spendera sino alle somma di [fiorini] 
duomilacinqeucento a L. 7 per fiorino, se con manco non si potessi far cosa honorata, et degna di tanto 
santo. Et se detta Cappella, e sepolchro fussi fatto prima da altri, vuole che detti sue heredi spendino la 
medesima somma in comprare tanti beni, o tanta entrata perpetua, che serva per il culto, e servizio di 
quella, e non per altro, o sia in paramenti, ornamenti, in cere, olii, o in altra cosa al servizio, e culto di 
detta cappella, che fussi stata fatta da altri come e detto; et a maggior dichiarazione vuole che la somma 
da rispendersi, e comprarne entrata perpetua, come e detto, sia fiorini milla, o millecinquecento, o 
duomila, o dumilacinquecento, come parra convenirsi a detti sua figliuoli, et heredi per l’honoranza di 
detta cappella’. ASF, Convento Soppr. 4. San Domenico di Fiesole, filza 71, inserto 1, c.122. 
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grote rol was blijven spelen. Aan de controversiële boeteprediker zelf kon Filippo niet 
openlijk een kapel wijden. De keuze voor de dominicaan Antoninus Pierozzi was 
daarvoor een goed alternatief. De heilige Antoninus was een belangrijk figuur in de 
Florentijnse geschiedenis geweest. Hij was op zestienjarige leeftijd in Fiesole tot de 
dominicaner orde toegetreden, en werd in 1435 een van de oprichters van het 
dominicaner klooster San Marco. Tijdens zijn leven was hij een invloedrijke hervormer 
en zette hij zich in voor de poveri vergognosi, de armen die zich te veel schaamden om 
te bedelen. In 1442 richtte hij de Compagnia dei Buonomini op. Bernardo di Marco di 
Forese Salviati was een van zijn twaalf medeoprichters. 64  Vier jaar later werd 
Antoninus, tegen zijn wil, aartsbisschop van Florence. Na zijn dood in 1459 ontstond er 
al snel een cultus rond zijn persoon.65 In 1516 stelde Paus Leo X voor om hem te 
canoniseren, mogelijk om de monniken in San Marco te vriend te houden,66 en tegelijk 
de populariteit van de Medici te vergroten.67 Daarnaast zou het goed kunnen dat de 
Medici-paus geïnteresseerd was in het idee van een nieuwe Florentijnse heilige. In 1520 
begonnen de broeders van San Marco, geleid door Fra Roberto Ubaldini, een onderzoek 
naar meer bewijs voor de heiligheid van Antoninus.68 Uit de onderzoekingen kwam een 
beeld van de aartsbisschop naar voren, waarin werd benadrukt dat hij als een 
prefiguratie van Savonarola kon worden gezien; door zijn acties valideerde hij de 
uitspraken van Savonarola.69 In de jaren ‘90 van de vijftiende eeuw had Savonarola zelf 
zijn mening over Antoninus, als zijn voorganger als prior van de San Marco gegeven. Hij 
noemde hem toen al een Florentijnse zalige.70 Op 31 mei 1523 werd door paus Adrianus 
VI de formele bul gepubliceerd met de canonisatie van Antoninus. De keuze voor deze 
heilige was zonde twijfel sterk verbonden met Filippo’s liefde voor de boeteprediker.  
Antoninus’ lichaam lag sinds zijn dood begraven in de San Marco achter het altaar. Er 
was al eerder sprake geweest van het bouwen van een nieuwe kapel voor de heilige. In 
een brief uit 1526 schreef kardinaal Pucci aan Fra Roberto da Gagliano van de San 

                                                
64 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 122. Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 
116. Later raakte ook Jacopo Salviati (1461-1533) hierbij betrokken. Hij schonk in 1458 een bedrag van 
550 florijnen voor hulp aan de armen. 
65 Dit nieuwe idee is zeer overtuigend door Cornelison in haar boek aangetoond. Cornelison, Art and the 
relic cult of St. Antoninus, 4. 
66 Polizzotto, The elect nation, 323. 
67 Hollingsworth, Patronage in sixteenth century Italy, 241. Volgens Hollingsworth was de canonisatie 
van Antoninus tevens een poging om de onrust onder het volk in Florence te kalmeren. Onder Ippolito 
en Alessandro de’ Medici was er een groeiden weerstand tegen de Medici in de stad. De nog steeds 
geliefde Antoninus kon een bindmiddel zijn. 
68 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 24. 
69 Polizzotto, The elect nation, 323. 
70 Cornelison, ‘Zenobius and Antoninus in Florentine Renaissance Art and history,’ 636. ‘Nel terzio 
grado sedevano santo Zenobio e el beato Antonino da Firenze, padri della città; e intorno intorno[sic] al 
trono nella altezza di questo grado era il secrato numero de’ dottori della Chiesa ornate tutti di belissimi 
fioralisi piccoli’. 
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Marco dat paus Clemens VII, Giulio de’ Medici, de tombe graag wilde vernieuwen.71 
Mogelijk was hij om dezelfde reden als Leo X geïnteresseerd in Antoninus; met de 
Florentijnse heilige kon hij zijn liefde voor zijn geboortestad tot uitdrukking brengen. 
Clemens VII ging echter niet zo ver dat hij hier zelf voor wilde betalen. Het geld moest 
ergens anders vandaan komen. Dit zorgde voor enige vertraging in het uitvoeren van de 
plannen. Voor het interieur van de nieuwe kapel was al wel gekleurd marmer vanuit 
Rome naar Florence gestuurd door Fra Ubaldini.72 De plundering van Rome in 1527 
zorgde ervoor dat het project lange tijd stil kwam te liggen. Pas in 1551 werd opnieuw 
een groot aantal stenen voor een mogelijke kapel bijeengebracht, maar ook nu deden 
zich onvoorziene omstandigheden voor. Fra Francesco Romei da Castiglione, de 
broeder die zich over het project had ontfermd, stierf. Er werd geopperd het lichaam 
van de heilige over te brengen naar de Santa Maria Sopra Minerva in Rome. De 
dominicaner broeder Santi Cini vertrok alvast naar Rome om de nieuwe paus Pius V een 
reliek van de vinger van de heilige te brengen, en tegelijk de paus te vragen of hij wilde 
betalen voor de verplaatsing van het lichaam.73 Weer liep dit verzoek op niets uit. Ook 
paus Pius V wilde niet voor de kosten opdraaien. Pas met de wens van Filippo Salviati, 
in zijn testament vastgelegd, konden er concrete plannen worden gemaakt voor een 
nieuwe rustplaats voor Antoninus. In ieder geval was nu, met het grote vermogen van 
de Salviati, de geldkwestie opgelost. 
 
Een ontwerp van Giambologna 

De eerste stap voor Averardo en Antonio Salviati om de wens van hun vader te 
verwezenlijken, was het kiezen van een locatie Het lichaam van de heilige Antoninus 
had nu al 130 jaar in de San Marco kerk gelegen. Rond 1576 is nog niet geheel duidelijk 
of de nieuwe kapel in dezelfde kerk kan komen, of in de Santa Maria Novella: ‘o in sante 
maria novella o in san marco dove gli paia piu comodo et questo non so se sodisfare a 
voi et al lui’.74 Uiteindelijk werd er een contract getekend met de broeders van de San 
Marco, zoals Filippo had gewenst: ‘una cappella con sepolcro nella chiesa di Sa[n] 
Marco di Firenze p[er] riporvi l’ossa d[el] Beato Antonino Arcivescovo di Firenze’.75 In 

                                                
71 Pope-Hennessy, Italian high renaissance and baroque sculpture, 85. Dit staat ook vermeld in de 
beschrijving van Gori van de kapel uit 1728. 
72 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 92. 
73 Razzi, Vite de Santi e Beati Toscani de’ quali insino a hoggi comunemente si ha cognizione, 720-762. 
74 AS, Buste I: 18, ins.4. In een brief van 24 maart van Alessandro de’ Medici aan Antonio Salviati 1576. 
Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 143, noot 76. 
75 Flack, Giambologna’s cappella di Sant’Antonino, 190-191. ASF, Convento Soppr.4. San Domenico di 
Fiesole, filza 71, inserto 1, c.122. Filippo noemt in zijn testament de aartsbisschop ‘zalig’, terwijl deze al 
in 1523 was gecanoniseerd. Dit is niet ongebruikelijk. In Ugolino Martelli’s preek, gehouden bij de 
inauguratie van de kapel in 1589, noemt hij de heilige tevens ‘beato’: ‘Santo glorioso, beato Antonino io 
non ti reputo beato per gl’ honori del mondo ti faccia come à santo & come a beato, me perche tu nel 
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de kerk viel de keuze op de linkerarm van het transept (afb.5). Dit was vooral een 
praktische keuze. Op deze plek kon de ruimte naar buiten uitgebouwd worden.76 
Uitbreiding was niet mogelijk aan de rechterkant van het schip, omdat daar achter de 
bestaande muur het klooster uit de veertiende eeuw was gesitueerd. Om de rechten voor 
de kapel te krijgen, moesten de Salviati de familie Martini afkopen. 77 De broers 
doneerden uiteindelijk geld aan de kerk, en de familie Martini werd de kapel aan de 
overzijde gegeven.78 Dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen Antonio en Averardo 
en de broeders van San Marco.79 In 1579 kon de bouw van de nieuwe kapel eindelijk 
beginnen. De ingang werd gemarkeerd door een grote boog, met daarop een beeld van 
de heilige Antoninus. Om de symmetrie in de kerk te waarborgen, werd aan de 
overzijde, de plek die nu in bezit was van de familie Martini, eveneens een boog 
geplaatst. De wapens van de familie Martini werden daar afgebeeld, en bovenop de boog 
stond een beeld van de heilige Zenobius, de eerste bisschop van Florence.80 Daarmee 
werden de twee bisschoppen van de stad tegenover elkaar geplaatst. Het beeld van 
Antoninus, boven de kapel van de Salviati was echter van marmer, terwijl het beeld van 
de heilige Zenobius uit het veel goedkopere gips was vervaardigd. 
 De eerste ontwerpen voor de kapel werden door Giambologna getekend (afb.6). 
Hij maakte schetsen en had tevens een schaalmodel van de kapel gemaakt. Dit model 
wordt later  genoemd in de inventaris van zijn huis en werkplaats in de Borgo Pinti, 
opgemaakt in 1608, na de dood van de kunstenaar.81 Giambologna was aangesteld als 
de architect van het gehele project.82 Zijn signatuur heeft hij aangebracht achter het 
altaar: ‘Opus Iohannis Bolognae Belgae’. Naast de architectuur van de ruimte, ontwierp 
hij de marmeren decoraties, de zes bronzenreliëfs en zes marmeren beelden. Hij was 
tevens verantwoordelijk voor de bronzen engelen boven het hoofdaltaar en de 

                                                                                                                        
seno di Dio raccolto, veramente santo & veramente Beato tra i Santi & Beati della verace beatitudine ti 
godi’. Martelli, Sermone sopra la traslazione del corpo di S. Antonino arcivescovo, 6. 
76 Flack, Giambologna's Cappella di Sant'Antoninus, 36. 
77 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, appendix II-a: Biblioteca Medicea Laurenziana, 
San Marco Codex, 370, c. 44v. Deze familie had het recht al sinds het midden van de vijftiende eeuw. 
Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 234, noot 4. 
78 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 2 en 193-196.  
79 Zie voor een transcriptie van de ‘Dotatio Cappella’: Flack, Giambologna's Cappella di Sant'Antoninus, 
197-201.  
80 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 235 noot 4. 
81 Corti, ‘Two seventeenth century inventories involving Giambologna’, 629. Pietro Tacca heeft de 
inventaris opgesteld van alle bezittingen in het huis. ‘Nella altra stanza a terreno. (...) ‘Il modello della 
Cappella de’ Salviati di Santo Marco’. 
82 De kapel in San Marco was niet het eerste grote architectonische project waar Giambologna zich aan 
waagde. Hij had eerder het altaar in de kathedraal van Lucca (1577-79) ontworpen. Cornelison, Art and 
the relic cult of St. Antoninus, 125. Tegelijk met de kapel voor de Salviati was hij ook aan het werk in 
Genua voor de familie Grimaldi (1579-90). Met de Grimaldi kapel in Genua was, zo blijkt uit de 
correspondentie, een belangrijk Genees monument gepoogd te bouwen. Het is onduidelijk hoe de 
Grimaldi groothertog Francesco I de’ Medici hebben kunnen overhalen Giambologna voor deze opdracht 
uit te lenen. Weitzel Gibbons, Giambologna. Narrator of the catholic reformation, 23. 
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liturgische objecten, waaronder een verguld bronzen crucifix, de kandelaars op het 
altaar en twee grote staande kandelabers. Als laatste ontwierp hij de sarcofaag van de 
heilige Antoninus. Dit was een bronzen beeld van de heilige op zijn sterfbed, gekleed in 
zijn bisschopskleding. Alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever Antonio en 
Averardo en de kunstenaar zijn terug te vinden in het Libro della fabbrica della 
Cappella di S. Antoninus.83 Dit kasboek werd bijgehouden door Benedetto Gondi (1539-
1626), een connaisseur en kunstverzamelaar die al jaren in dienst was van de Salviati-
bank. Hij overzag de gehele constructie en decoratie van de kapel.84 Uit een inventaris, 
opgesteld aan het einde van Gondi’s leven, blijkt dat hij een groot aantal van de 
ontwerptekeningen voor de kapel had bewaard.85 Het kan zijn dat hij ze als interessante 
zelfstandige werken beschouwde, het kan ook een aandenken aan de werkzaamheden 
zijn geweest. Gondi stond in goed contact met de patroon van Giambologna, de 
prominente patriciër Bernardo Vecchietti,86 en mogelijk heeft dit bijgedragen aan de 
keuze voor de architect. Giambologna was op dat moment in dienst van het hof van 
Francesco I de’ Medici, en werd door de groothertog zeer gewaardeerd.87 Eenmaal in 
dienst van de Medici, kon de kunstenaar alleen opdrachten van anderen aannemen met 
permissie van groothertog. Het was dus niet vanzelfsprekend dat Giambologna voor een 
patricische familie als de Salviati ging werken. Maximiliaan II, keizer van het heilige 
Roomse rijk en zwager van groothertog Francesco I de’ Medici, en zijn zoon Rudolf II, 
trachtten beiden Giambologna opdrachten te verlenen, maar waren niet succesvol.88 De 
Salviati broers hadden Francesco I duidelijk wel kunnen overtuigen, en Giambologna 
kreeg voor de opdracht van de kapel gedeeltelijk vrijstelling van zijn taken voor het 
hof.89 Op 27 oktober 1581 schreef Simone Fortuna aan de hertog van Urbino, dat 
Giambologna bezig was met een aantal opdrachten voor de groothertog en hertogin, die 

                                                
83 Dit manuscript bevindt zich tegenwoordig in het Salviati archief in Pisa, en is getranscribeerd in 1995 
door Jestaz en in 1996 door Karwacka Codini en Sbrilli; AS, ‘Libri di commercio e di amministazione 
patrimoniale’, 113 en 114.  
84 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 4. Serafino Razzi’s eerste editie van de biografie 
van de heilige Antoninus was opgedragen aan Benedetto Gondi.  
85 De inventaris vermeldt tweeëntwintig aquarellen van Alessandro Allori. Dit zijn de ontwerpen voor het 
borduursel van de liturgische kleding voor de kapel: ‘22 fogli mezzi reali di pitture d’ acquerello di mano 
d’Alessandro Allori, fatte per gli ricami de’ paramenti della Cappella di Santo Antoninus’. Daarnaast 
worden genoemd: ‘due storiette in tela della traslatione di Sant’ Antoninus, di mano di Domenico 
Passignani’, en ‘un quadrettino senza adornamento, della storia di una storia[sic] d’un tavolo della 
Cappella del Salviato, di mano di Batista Naldini’. Corti, ‘Two early seventeenth century inventories 
involving Giambologna’, 631. 
86 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 125. 
87 Hij was in dienst van het hof en ontving hiervoor een salaris. Tegelijkertijd had hij zijn werkplaats in 
Palazzo Vecchio en ontving hij geld om zijn werknemers te betalen. Saslow, The Medici wedding of 1589, 
92-93. 
88 Gibbons, Giambologna. Narrator of the catholic reformation, 18; Saslow, The Medici wedding of 
1589, 92. 
89 Saslow, The Medici wedding of 1589, 93. 
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hem 50 scudi per maand betaalden, maar ook dat hij tegelijk aan de slag was gegaan 
met het ontwerp voor de Salviati kapel, waarmee hij veel glorie hoopte te verwerven: 
‘Ha le mani in mille cose, non solo per il gran Duca et la G. Duchessa - che gli hanno 
accresciutola provisione a 50 scudi a mese - ma di consenso di lor Altezze fa la cappella 
de’ Salviati in San Marco, dove va l’corpo di San Antonino, la cui spesa passerà 40000 
scudi, et è molto inanzi: et egli vi ha l’humore terribilmente per la gloria’.90 De vraag 
rijst waarom groothertog Francesco I aan de familie Salviati wél toestemming gaf om 
Giambologna in te huren en veel andere verzoeken weigerde. De verhouding tussen de 
twee families was zakelijk al lange tijd goed, en dit kan invloed hebben gehad op de 
beslissing, evenals de eerder genoemde mogelijke rol die Gondi had gespeeld. Omdat de 
opdracht van de Salviati in Florence uitgevoerd kon worden, kon Giambologna 
tegelijkertijd blijven werken voor het hof. Dat zij hem daarom niet voor lange tijd 
hoefden te missen, kan tevens een reden zijn geweest. Als laatste is het goed mogelijk 
dat de groothertog zelf betrokken wilde blijven bij dit prestigieuze project in zijn stad. 
Francesco zou de aandacht voor de nieuwe rustplaats van de heilige Antoninus kunnen 
inzetten ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Dit kan de doorslag hebben gegeven. 
 
Gekleurd marmer 

Als een bezoeker vanuit de kerk de kapel binnen treedt, krijgt hij eerst toegang tot de 
rechthoekige voorhal. Deze is van de kapel gescheiden door een laag marmeren hek. De 
kapel zelf is een grote rechthoekige ruimte met een altaar in het midden (afb.7). De 
vloer en de wanden zijn ingelegd met verschillende soorten marmer naar ontwerp van 
Giambologna. Met diverse kleuren is een symmetrisch patroon gevormd, waarbij de 
vormen het plafondgewelf lijken te imiteren. Dit zorgt voor een gevoel van eenheid in de 
ruimte. Dat er gebruik gemaakt zou worden van gekleurd marmer, stond vanaf het 
begin vast. De eerste vermelding in het quaderno della fabbrica is een betaling voor 
marmer uit Carrara, van 13 juni 1579.91 We weten dat aartsbisschop Alessandro de’ 
Medici behulpzaam was geweest om verschillende soorten marmer te verkrijgen.92 De 
groothertog had bijgedragen aan de aanschaf van marmer uit Rome, en de architect 
Giovanni Antonio Dosi regelde twee stukken albast voor de kapel.93 Daarnaast vinden 
we in de kapel een gevarieerd assortiment van twee Afrikaanse zuilen, een zuil van 
                                                
90 Pope Hennessy, Italian high renaissance and baroque sculpture, 86. 
91 Karwacka Codini en Sbrilli, Il quaderno della fabbrica della cappella, 1. ‘Far debitore M. Jacopo di 
Zanobi Piccardi scarpellino da Rovenzano per conto di andare a Carrara a cavare marmi per servizio 
della fabbrica della nostra cappella di Santo Antonino da farsi Marcho di 100 d’oro in oro per noi da’ 
Salviati di bancho’. 
92 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 127. 
93 Karwacka Codini en Sbrilli, Il quaderno della fabbrica della cappella, 25. ‘addi 16 detto [giugnio 1582] 
A pietre mistie 95.16 d’oro tratti di Roma e Bandini a’ Salviati di bancho per valuta di 100 di giuli 11 per 
[scudo] pagati per noi a Gio. Antonio Dosi e lui per il costo di 2 pezzi d’ albastri (…)’. 
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leisteen uit Genua, een stuk groen marmer uit de Villa Hadriana in Tivoli, rode en 
groene jaspis, albast, en stenen uit Faenza en Ravenna.94 Agostino del Riccio’s noemde 
in zijn Istoria delle Pietre uit 1597 de Salviati-kapel een aantal keren.95 Volgens Riccio 
lag er een ‘pavimento Affricano’, 96  met verschillende soorten marmer, waaronder 
‘marmo detto Porta Santa’ van het eiland Chio. Deze steensoort sierde niet alleen de 
kapel van de Salviati, maar ook die van de Niccolini-familie in de Santa Croce kerk: 
‘della quale viene adornata la bellissima cappella in Santa Croce del Sig. Niccolini e 
quella de’ Sigg. Salviati in San Marco, cappella ornatissima, dedicata al Santissimo 
Arcivescovo Antoninus fiorentino’.97 Het gebruik van verschillende soorten marmer was 
dus niet uniek in Florence. Een ander belangrijk voorbeeld uit dezelfde periode was de 
kapel van de familie Gaddi in de Santa Maria Novella. Het gebruik van het gekleurde 
marmer kwam echter nog niet zo veelvuldig voor als bijvoorbeeld in Rome, maar het 
concept kreeg wel steeds meer navolging in Florence. In de zeventiende eeuw 
gebruikten de familie Pucci, Usimbardi, Corsini en Feroni gekleurd marmer voor hun 
familiekappellen, evenals groothertog Ferdinando I de’ Medici voor zijn Cappella dei 
Principi uit 1601.98 

De Gaddi-kapel was in korte tijd, tussen 1575 en 1577, gebouwd en gedecoreerd 
in opdracht van Niccolò Gaddi (1537-1591) naar een ontwerp van Giovanni Antonio 
Dosi (afb.8). Dit was de architect die, zoals hierboven al aangestipt, zijdelings betrokken 
was bij de Salviati-kapel. Dosi maakte tevens het ontwerp voor de Niccolini-kapel in de 
Santa Croce, in opdracht van Giovanni di Agnolo Niccolini (1544-1611) (afb.9). De bouw 
van deze ruimte was in 1579 begonnen, even na de start van de Salviati-kapel. Giovanni 
Niccolini was in 1570 getrouwd met Caterina Salviati, een dochter van Filippo Salviati, 

                                                
94 Karwacka Codini, ‘The plans and the work-site of Saint’ Antonino’s chapel’, 1221. 
95 Riccio, Istoria delle Pietre, 4r, 91: ‘Del marmo nero orientale’: ‘e più pezzi sono in detta Cappella 
bellissima de’ Sigg. Salviati in San Marco’. Riccio, Istoria delle Pietre, 6r, 93: ‘Del Bianco e Nero 
Orientale’. Dit komt uit de Pyreneeën en komt voor in de Salviati- Niccolini- en Gaddi-kapel. ‘In Firenze 
ne vedrai molti gran pezzi di questa pietra alla bellissima cappella de’ Sigg Salviati in San Marco. In 
Santa Croce all’ornatissima cappella del Sig. Giovanni Niccolini, vi si vede per tutta detta cappella assai 
bei prezzi di questa pietra infino della tribuna’. Riccio, Istoria delle Pietre 12r, 99: ‘Della pietra 
Pidocchiosa’, ‘È in opere nella cappella delli Sigg. Salviati in San Marco nella bellissima panchetta dell’ 
altare di Sant’ Antonino’. Riccio, Istoria delle Pietre, 21v, 109: ‘Della Lavagna di Genova’, ‘Si potrebbe dir 
come la bellissima cappella di Sant’ Antoninus fatta in San Marco di Firenze da’ Sigg. Averardo ed 
Antoninus Salviati, il suo tetto a padriglione è coperto tutto di questa lavagna di genova (…)’. Riccio, 
Istoria delle Pietre , 25v, 113: ‘Del Marmo Nero Mistiato di vene Gialle’. Dit komt voor in alle drie de 
kapellen. Riccio, Istoria delle Pietre 80r, 164: ‘Corali’, ‘Se io volessi descrivere la galleria che viddi in 
casa il Sig. Iacopo Salviati, con il quale teneva amistà, dico che è bella e degna d’un tal signore, 
imperoché, fra l’ altre cose, vi è una colonna d’ alabastro trasparante  orientale, che è delle belle 
anticaglie che sieno nella città di Firenze. Non voglio stare a descrivere le belle statue sì grandi come 
piccole, così le figure rare che sono in essa; ed ancora questa galleria voglio descrivere un’ altra volta’. 
96 Del Riccio, Istoria delle Pietre, 10v, onder ornamenti di marmo affricano. 
97 Idem, III, 90. Vertaling: ‘welke siert de zeer mooie kapel in Santa Croce van de heer Niccolini en die 
van de heren Salviati in San Marco, een zeer gedecoreerde kapel gewijd aan de heiligste Florentijnse 
aartsbisschop Antoninus’. 
98 Martellacci, ‘Cappelle gentilizie dalla controriforma alla fine del seicento’, 40. 
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en moet dus de ideeën over de bouw en decoratie van de kapel van de Salviati van 
dichtbij hebben kunnen volgen. Dit kan hem mogelijk hebben geïnspireerd om een 
grafkapel voor zijn eigen familie te laten bouwen met dezelfde grandeur. Riccardo 
Spinelli, in zijn artikel over deze kapel, gaat er echter vanuit dat de Gaddi-kapel in de 
Santa Maria Novella het model is geweest voor het plan van Niccolini.99 De kapel van de 
familie Gaddi was inderdaad de eerste in Florence waar gebruik werd gemaakt van 
gekleurd marmer, afgezien van de kapel van de kardinaal Portugal in de San Miniato 
(1460-1466) meer dan een eeuw eerder. De ruimte in de Santa Maria Novella kan dus 
beschouwd worden als het eerste zestiende-eeuwse voorbeeld. Naast het marmer is er 
nog een aantal overeenkomsten tussen de drie kapellen te vinden. Deze hangen samen 
met de keuze van de kunstenaars. De schilder Alessandro Allori was in dienst voor alle 
drie de projecten, evenals de beeldhouwer Francesco Francavilla. Daardoor is het nog 
waarschijnlijker dat er wederzijde beïnvloeding heeft plaatsgevonden tussen de 
ontwerpen van de Niccolini- en Salviati-kapel. 
 
Zes marmeren beelden 

In de drie wanden van de Salviati-kapel zijn, tussen het gekleurde marmer, zes grote 
nissen te vinden die een harde, blauw-grijze zandstenen lijst hebben. In elke nis staat 
een marmeren beeld van een heilige (afb.10-18), alle toegeschreven aan Giambologna 
en de beeldhouwer Francavilla.100 De figuren komen vanuit de nis de ruimte in. Zij 
vangen daardoor licht waardoor ze prachtig zichtbaar zijn. Alle zes richten hun blik en 
aandacht op het centrale deel van de kapel in de richting van het hoofdaltaar, de plek 
waar het lichaam van de heilige Antoninus is opgebaard. Dit zorgt ervoor dat ook het 
oog van de beschouwer daarnaartoe wordt geleid. De beelden stellen zes heiligen voor 
die zorgvuldig zijn uitgekozen. Links van het hoofdaltaar vinden we Johannes de Doper, 
de patroonheilige van de stad Florence. Hij heeft zijn hoofd richting het altaar gedraaid, 
zijn staf in zijn linkerhand en zijn rechterhand ten hemel geheven. Hij draagt zijn 
kamelenharen mantel en steunt met een voet op een boomstronk. Aan de andere kant 
van het hoofdaltaar staat de heilige apostel Filippus, naamheilige van Filippo Salviati. 

                                                
99 Spinelli, ‘Giovanni Antonio Dosio e il progetto della cappella Niccolini’, 233. 
100 De beelden worden tegenwoordig toegeschreven aan Francavilla en Giambologna. Tommaso 
Buoninsegni noemt in zijn Descrizzione alleen Giambologna als kunstenaar. Buoninsegni, Descrizzione 
della traslazione del corpo di Santo Antonino, 9. Baldinucci vermeldt in zijn Notizie dat Giambologna 
werd geholpen door zijn leerling ‘coll’ aiuto di Pietro Francavilla’. Baldinucci, Notizie dei professori del 
disegno da Cimabue in qua, II, 572. In de twintigste eeuw schrijft Charles Avery ze toe aan Francavilla, 
en het ontwerp aan Giambologna. Avery, Giambologna. La scultura, 25. In de meest recente studie naar 
de San Marco worden de beelden van Johannes de Doper, de heilige Filippus, en de heilige Eduard 
toegeschreven aan Francavilla onder leiding van Giambologna, en de heilige Dominicus, de heilige 
Thomas en de heilige Antonius Abt aan Giambologna en zijn werkplaats. De Luca Savelli, La chiasa e il 
convento di San Marco a Firenze, deel II. 
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Zijn gezicht is licht naar links gedraaid, in zijn linkerhand houdt hij een staf en in zijn 
rechterhand een boek. Naast het hoofdaltaar, op de meest prominente plek staan 
derhalve de twee belangrijkste figuren: de stad Florence en de opdrachtgever van de 
kapel. Het linker zijaltaar wordt ook geflankeerd door twee beelden. Links staat de 
heilige Dominicus, oprichter van de dominicaner orde. In zijn rechterhand houdt hij 
een boek vast. Hij representeert hier de orde waar Antonino toe behoorde, en waar de 
Salviati een speciale band mee hadden. Aan de andere kant staat een beeld van de 
heilige Eduard de Belijder. Eduard was de Saksische koning van Engeland (1042-1066), 
en was door Paus Alexander III in 1161 heilig verklaard. Hij was de patroonheilige van 
koningen en moeilijke huwelijken. Eduard is hier afgebeeld met een kroon op het hoofd, 
in zijn rechterhand een staf en in zijn linkerhand een model van een kapel. De heilige is 
maar weinig afgebeeld in Toscane. Hier is hij duidelijk gekozen als naamheilige van 
Averardo Salviati. Interessant is dat hij wordt afgebeeld met het model van een kapel, 
niet een attribuut dat hij normaliter bij zich draagt. Het verwijst naar de door hem 
gebouwde Saint Peters Abbey in Westminster, maar refereert hier tevens aan de bouw 
van de Salviati kapel.101 De laatste twee beelden, naast het rechter altaar, stellen de 
heilige Antonius abt en de heilige Thomas van Aquino voor. De laatste is duidelijk te 
herkennen aan het symbool van een zon op zijn borst. Hij was een van de beroemdste 
leden van de dominicaner orde. Zijn blik is gericht op een boek dat hij vasthoudt in zijn 
rechterhand. Met zijn linkerhand houdt hij zijn mantel omhoog. Hij representeert vaak 
de theologische kant van de orde. In de kapel is hij tegenover de heilige Dominicus 
geplaatst. Samen vertegenwoordigen zij het geloof en de dominicaner orde. Links van 
Thomas staat Antonius Abt leunend op een wandelstok waar een bel aan hangt. In zijn 
linkerhand houdt hij een boek vast. Achter zijn mantel aan de rechterkant zien we de 
snuit van een kleine big, een van zijn attributen. Deze naamheilige van Antonio Salviati 
werd tevens tot in 1600 in Antonio’s geschriften genoemd als zijn patroonheilige. 
Daarna lijkt Antonio hem te hebben verruild voor de heilige Antoninus.102 We zien dus 
dat alle drie de stichters van de kapel, Filippo, Averardo en Antonio Salviati, door de 
marmeren beelden vertegenwoordigd worden, samen met de stad Florence en de 
dominicaner orde. 
 
Bronzen reliëfs 

Boven elk beeld is hoog op de muur een bronzen reliëf geplaatst met een scène uit het 
leven van de heilige Antoninus. Ze zijn gemaakt naar een ontwerp van Giambologna en 
                                                
101 De heilige Eduard stond ook bekend om zijn vrijgevigheid naar de armen. Flack ziet een verband met 
het reliëf erboven, waar Antoninus aalmoezen uitdeelt. Hij verbindt dit met de familie Salviati, omdat zij 
de geldschieters van de kapel zijn. Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 145-146. 
102 Idem, 144. 
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door Domenico Portigiani in brons gegoten (afb.19-24). 103  Twee jaar voordat de 
ontwerpen gemaakt werden, had Serafino Razzi zijn biografie van de heilige Antoninus 
gepubliceerd. Het is zeer aannemelijk dat dit boek de tekstuele bron is geweest voor de 
iconografie van de reliëfs.104 Het verhaal start aan de linkerzijde van de kapel. Het eerste 
reliëf toont de jonge Antoninus die het habijt van de dominicaner orde ontvangt uit de 
handen van Giovanni Dominici (1356-1420). Deze scene paste in de traditie van scenes 
met investituur die veel voorkwamen in cycli met het leven van benedictijner en 
augustijner heiligen.105  Dominici was de oprichter van het dominicaner klooster in 
Fiesole. Hij had Antoninus in eerste instantie te jong bevonden om toe te treden tot het 
klooster. Om zijn geloof te testen gaf hij de jongen een bijna onmogelijke taak: 
Antoninus moest het belangrijkste werk van de camaldulenzer monnik Gratianus uit ca. 
1140 geheel uit het hoofd leren. Studieus en intelligent als de jongen was, kon hij dit 
binnen een jaar, en mocht daarop het habijt van de orde ontvangen. Dit moment is door 
Giambologna verbeeld in het reliëf. Antoninus en Giovanni zijn omringd door 
dominicaner monniken en omstanders in een kerk. Het habijt wordt vastgehouden door 
Giovanni, de slip door een andere dominicaan. Antoninus zit nederig geknield voor hen. 
Door de plaatsing van de figuren en de weergave van de architectuur heeft Giambologna 
een prachtig perspectief gecreëerd. Links staat een groep geestelijken, rechts een aantal 
leken. Zij vertegenwoordigen de twee verschillende werelden. Antoninus vertrekt hier 
uit de ene wereld, uit het seculiere leven, en betreedt de wereld achter de 
kloostermuren.106 De gebeurtenis vindt plaats in het schip van een kerk. In het midden 
van de voorstelling, achter de figuren, is een schilderij afgebeeld. Volgens Nirit Ben-
Aryeh Debby, in haar uitgebreide artikel over de bronzen reliëfs, gaat het hier om een 
voorstelling van Madonna met kind en de heilige Anna.107 Dit is niet het geval: we zien 
een moeder met kind die samen omhoog kijken naar de hemel, waar God de Vader in 
een wolk is verschenen. Welke specifieke gebeurtenis hier is afgebeeld, blijft 
onduidelijk. Wel kan het reiken naar de hemel de weg richting God, en verlossing 
verbeelden. Dit is de weg die Antoninus zelf zal afleggen. De lijst van het schilderij heeft 
een gebroken fronton, en dit is een subtiel anachronistisch element. Deze 
architectonische vorm kwam pas vanaf het einde van de vijftiende eeuw voor in 
Florence. 

                                                
103 Idem, 91, en appendix V 208-217. In het kasboek van Portigiani staan een aantal betalingen hiervoor. 
104 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 229; Serafino Razzi (1577), ‘Vita di Santo Antonino 
Arcivescovo di Firenze’, in: Vite de i Santi e Beati, cosi huomini, come donne del Sacro Ordine de’ Frati 
Predicatori, 244-259. 
105 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 213. 
106 Ibidem. 
107 Ben-Aryeh Debby, ‘Giambologna’s Salviati reliefs of St. Antoninus of Florence’, 201. 
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In het hierop volgend reliëf is Antoninus als aartsbisschop van Florence afgebeeld, 
gekleed in zijn ambtelijke mantel en mijter. Staand op een verhoging voor een paleis, 
geeft hij met beide handen aalmoezen aan de armen en kreupelen.108 De zorg voor de 
minder bedeelden was een van taken waar hij zich als aartsbisschop op toe had gelegd. 
In het midden van de voorstelling valt de kreupele man op. Hij mist zijn onderbeen en 
leunt op een kruk. De weergave van de spieren en pezen is zeer uitgewerkt. Dit is tevens 
het geval bij de man die met ontbloot bovenlichaam op de voorgrond ligt. Sally 
Cornelison verklaart deze specifieke detaillering, door te stellen dat de halfnaakte 
figuren gezien moeten worden als een visueel stijlfiguur, dat in de zestiende eeuw vaker 
werd gebruikt om het lijden van Christus te verbeelden.109  

Het levensverhaal van Antoninus zet zich voort op het volgende reliëf. Hier is 
Antoninus afgebeeld die vanaf een preekstoel het Florentijnse volk toespreekt. De 
dominicaan is gekleed in het habijt van de orde, in plaats van in zijn bisschopstenue. 
Om zijn verhaal kracht bij te zetten, heeft hij één hand in de lucht gestoken. Ook de 
toehoorders zijn zeer actief en maken gebaren en tonen verschillende gezichts-
uitdrukkingen. Mannen en vrouwen zitten gescheiden van elkaar, zoals toen 
gebruikelijk was. Links op de voorgrond geeft een vrouw haar kind de borst, terwijl zij 
omhoog richting Antoninus kijkt. Zij is de verbeelding van het idee dat Antoninus’ preek 
de voeding is voor het Florentijnse volk. Volgens Ben-Aryeh Debby speelt dit tafereel 
zich af in de San Marco kerk te Florence. Cornelison ontkracht dit, door aan te geven 
dat de ruimte niet veel gemeen heeft met de kleine gotische kerk van San Marco ten 
tijde van Antoninus’ preken.110 Waar Antoninus zich ook bevindt, in elk geval kan de 
man op de preekstoel niet anders dan de meest invloedrijke prediker van Florence in 
herinnering brengen: Girolamo Savonarola. Ook omdat, zoals Michael Cole al had 
opgemerkt, de aartsbisschop hier nog geen mijter draagt maar zijn eenvoudige 
dominicaner pij.111  

Het vierde reliëf toont Antoninus die, tegen zijn wil, tot aartsbisschop wordt 
gewijd. 112  Het stadsbestuur heeft zich verzameld voor het Palazzo della Signoria. 
Antoninus staat onder een baldakijn tussen de menigte. Het plein is volledig gevuld met 

                                                
108 Achter hem is een loggia zichtbaar. Dit zou volgens Flack het aartsbisschoppelijke paleis kunnen zijn. 
Flack, Giambologna's Cappella di Sant'Antoninus, 146. Cornelison is hier niet van overtuigd, omdat het 
niet correspondeert met het gotische gebouw dat er in de tijd van Antoninus heeft gestaan. Cornelison, 
Art and the relic cult of St. Antoninus, 215. 
109 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 217. 
110 Ben-Aryeh Debby, ‘Giambologna’s Salviati reliefs of St. Antoninus of Florence’, 203-206; Cornelison, 
Art and the relic cult of St. Antoninus, 224-225. 
111 Cole, Ambitious Form, 209. 
112 Over het exacte onderwerp van de voorstelling is in de recente literatuur discussie. Buoninsegni en 
Gori beschrijven dit als de intocht van Antoninus op het moment dat hij tot aartsbisschop is verkozen. 
Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di S. Antonino, 10; Gori, Descrizione della 
cappella di S. Antonino, XXX. Zie ook: Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 228. 
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mensen en de voorgrond wordt ingenomen door mannen te paard. De stad Florence is 
in dit reliëf prominent aanwezig. Het stadhuis en de Loggia dei Lanzi, en zelfs 
Donetello’s Marzocco, het symbool van Florence, zijn duidelijk herkenbaar. In het vijfde 
reliëf speelt de stad opnieuw een hoofdrol. We zien aartsbisschop Antoninus die op de 
trappen van de Dom vergiffenis schenkt aan de Otto di Guardia. Deze gebeurtenis is 
uitgebreid beschreven door Razzi. De Otto di Guardia had twee priesters gevangen 
genomen en hen publiekelijk vernederd. Antoninus ontstak daarop in woede en 
excommuniceerde de leden van de Otto di Guardia. Alleen de paus kon hun nu nog 
vergiffenis schenken. Hij was bereid dit te doen, maar eiste een publiekelijke 
boetedoening. Dit moment is hier vastgelegd.113 Achter Antoninus is de middeleeuwse 
façade van de Dom zichtbaar, ontworpen door Arnolfo di Cambio en in 1587 verwijderd. 
Het laatste reliëf toont het wonder dat Antoninus verrichtte tijdens zijn leven. De 
gebeurtenis vindt plaats in het huis van de familie Filicia, waar een grote groep mensen 
zich verzameld heeft rond het overleden zoontje van de familie. Linksboven in de kamer 
verschijnt in een wolk aartsbisschop Antoninus. Hij houdt zijn hand omhoog en wekt zo 
het kind tot leven. Op de grond is het jongetje al rechtop gaan zitten, en met zijn handen 
gevouwen kijkt hij omhoog. Alle aanwezigen zijn onder de indruk. Het reliëf is geplaatst 
op de rechter wand, recht tegenover de scene met Antoninus die zijn habijt ontvangt. De 
eerder genoemde voorstelling met moeder en kind die daarin was afgebeeld, is qua 
compositie sterk verwant aan de laatste scene. 

In haar artikel over de reliëfs richt Ben-Aryeh Debby zich op het belang dat de 
Medici zouden hebben bij deze verbeelding van het verhaal van de heilige. Zij benadrukt 
dat de stad Florence ten tijde van Cosimo de Oude duidelijk aanwezig is, door de 
afgebeelde architectuur. Volgens haar maakt de voorstelling daarmee een verbinding 
tussen de tijd van Cosimo de Oude en die van de zestiende-eeuwse Medici 
groothertogen: ‘In the sixteenth century, the Medici dukes were in the process of 
restoring their absolute control over Tuscany. Seeking to give credibility to their regime 
and legitimize their rule, they were making an effort to connect the Medici court of the 
late sixteenth century with the Medici of an earlier period’.114 Hierbij laat zij een 
mogelijke rol van de Salviati geheel buiten beschouwing, terwijl de aanwezigheid van de 
stad in de reliëfs ook de verbinding van Filippo en zijn zonen met Florence zou kunnen 
                                                
113 Over de scene op dit reliëf is onenigheid in de meest recente literatuur. Antoninus had het 
stadsbestuur geëxcommuniceerd omdat het had opgeroepen tot een openlijke stemming tijdens politieke 
bijeenkomsten in plaats van en geheime. De Signoria trok het voorstel terug en in de reliëf zouden we 
volgens Debby Antoninus zien die vergiffenis schenkt aan de bestuurders en de excommunicatie opheft. 
Omdat de afbeeldingen op het reliëf meer overeenkomen met de beschrijving uit Razzi, ben ik het eens 
met Cole en Cornelison dat het hier gaat om een afbeelding van Antoninus die vergiffenis schenkt aan de 
Otto di Guardia. Ben-Aryeh Debby, ‘Giambologna’s Salviati reliefs of St. Antoninus of Florence’, 208; 
Cole, Ambitious Form, 207-208; Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 233-235. 
114 Ben-Aryeh Debby, ‘Giambologna’s Salviati reliefs of St. Antoninus of Florence’, 217. 
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verbeelden. De voorstelling met de façade van de Dom bevindt zich boven het beeld van 
Antonius Abt. Cornelison overtuigt met haar idee dat deze twee werken aan elkaar 
gerelateerd zijn. De Dom was niet alleen de zetel van de aartsbisschop Antoninus, het 
was tevens de plek waar een belangrijk reliek van de heilige Antonius Abt bewaard 
werd. ‘Paring Anthony Abbot, Antoninus, and a scene from the Dominican saints’s life 
that takes place before Florence Cathedral (…) situates him among the city’s elite 
patrons and protectors’.115 Het reliëf met de voorstelling op het Piazza della Signoria, 
met de Marzocco in beeld, is boven het beeld van de heilige Filippus geplaatst. Hoewel 
Cornelison geen direct verband ziet, denk ik dat de verbeelding van de stad hier 
gecombineerd wordt met de naamheilige van de opdrachtgever Filippo, hoofd van de 
‘Florentijnse’ tak van de familie Salviati.116 Ook omdat deze verticale verbanden tussen 
de verschillende voorstellingen op meerdere plekken in de kapel voorkomen. 
 
Drie maal verlossing 

De schilder Alessandro Allori was verantwoordelijk voor het overgrote deel van de 
fresco’s in de kapel.117 Rond dezelfde tijd was hij ook aan het werk in de Gaddi- en 
Niccolini-kapel. Allori was geen onbekende van de Salviati. Tussen 1563 en 1570 had hij 
al een groot aantal werken voor de familie vervaardigd.118 Voor de kapel in San Marco 
maakte hij tevens het paneel achter het hoofdaltaar, met een voorstelling van Christus 
in het voorgeborchte (afb.25). Dit werk heeft een ongewone iconografie. We zien 
Christus slechts gekleed in een lendendoek van prachtige bewerkte stof. Naast hem 
knielen Adam en Eva, die net door hem verlost zijn uit het voorgeborchte.119 Zij worden 
gevolgd door Mozes, Johannes de Doper en een aantal andere oudtestamentische 
figuren. Rond de berg op de achtergrond zien we zielen uit graven opstijgen. Recht op 
de voorgrond knielt Maria. Zij heeft de hand van haar Zoon vastgepakt en kijkt hem 
aan. Achter haar staan twee engelen. Zij dragen een witte vlag, symbool van de 
wederopstanding van Christus, en een witte lelie die staat voor Maria’s onbevlektheid. 
Allori heeft in dit paneel twee gebeurtenissen verbonden: Christus die triomferend 
terugkomt uit het voorgeborchte en de ontmoeting met zijn moeder na de 
wederopstanding. De combinatie van deze twee iconografische thema’s is uitzonderlijk, 
en waarschijnlijk daarom zorgde dit in de recente literatuur voor verschil van mening 
                                                
115 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 236. 
116 Idem, 235. 
117 Van 1583 tot 1589 werd hij betaald voor zijn werkzaamheden. Jestaz, Le livre journal de la fabrique e 
la chapelle Salviati, 48. De betalingen aan Allori beginnen op 1 februari 1583 [1584]. De laatste betaling 
is op 1 september 1589. Taddeo en Francesco Curradi hielpen met de goudversieringen, Giovambattista 
Cini deed het bladgoud in de kapel. Karwacka Codini, Il quaderno della fabbrica, XXIV. 
118 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 301.  
119 De Eva-figuur gebruikte Allori ook voor een schilderij met Maria Magdalena en voor Maria in het 
altaarstuk Christus in het huis van Maria en Martha in de Salviati kapel (1580). 
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over het onderwerp.120 Tomasso Buoninsegni, in zijn contemporaine beschrijving van de 
kapel uit 1589, noemde het schilderij al een nieuwe inventie van de schilder: ‘la tavola 
fatta da Alessandro allori; pittore graziosissimo, il quale con nuova, e bella invenzione 
figura nostro signore, quando ritornando dal limbo, seguito da infinita moltitudine 
d’anime, le quali escono da una tomba, e girano dietro un monte ritenendosi parte di 
loro in aria, apparisce alla santa Madre Vergine beatissima (…)’.121 Het paneel is omlijst 
door natuursteen. Op het fries boven het schilderij is de tekst ‘Ecce filius tuus’ te lezen. 
Dit is een van Christus’ zeven laatste woorden die hij tot zijn moeder spreekt vanaf het 
kruis. ‘Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling [Johannes] van wie hij 
veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon’ (Joh. 19:26).122 Voor het schilderij 
en de tekst hing een bronzen crucifix dat nu verwijderd is, ontworpen door 
Giambologna en gegoten door Antonio Susini. Volgens Michael Cole herinnerde het 
citaat uit de Bijbel ons eraan dat Maria de eerste is die mediteerde bij het kruis. De 
inscriptie zou de bezoeker hebben geïnstrueerd om Maria’s voorbeeld te volgen, door 
naar het crucifix te kijken en te mediteren.123 De tekst zorgt daardoor tevens voor 
verbinding tussen het paneel en de rest van de kapel.  

Toch lijkt hier vooral het thema van ‘verlossing’ overduidelijk aanwezig: 
Christus daalt af naar het voorgeborchte en verlost de oudtestamentische zielen. Maria’s 
aanwezigheid kan verklaard worden door haar rol als bemiddelaar tussen God en de 
mens op aarde.124 De connectie tussen Hemel en aarde wordt versterkt door een groep 
van drie bronzen figuren boven het schilderij. Dit waren eveneens ontwerpen van 
Giambologna. Een engel staat met één been op de omlijsting van het altaarstuk, met het 
andere steunt hij subtiel op de rand van het fries. Daardoor lijkt hij bewegelijk, alsof hij 
net is komen aanvliegen en steun zoekt om te blijven staan. Hij heeft zijn armen 
uitgespreid, een hand naar beneden gericht en de andere omhoog. Hij richt daarmee de 
aandacht op de weg die naar verlossing leidt. De plaatsing van de twee vrouwen op de 
voorgrond verstrekt vervolgens de boodschap van ‘verlossing’. Eva, aan de linkerkant, 

                                                
120 Spalding, in zijn artikel ‘Alessandro Allori's Christ in Limbo in S. Marco’ (1996) denkt echter dat het 
hier niet gaat om Maria, maar om een algemeen oudtestamentische figuur, zoals er vele waren in Allori’s 
eerdere schilderij van Christus in Limbo. De vrouw zou aangekleed zijn omdat Allori wilde voldoen aan 
de contrareformatorische regels. Spalding argument is niet overtuigend; in de kapel komen namelijk 
vele andere (half)naakte figuren voor. Daarnaast identificeert Tomasso Buoninsegni in zijn Descizzione 
della traslazione del corpo di S. Antonino uit 1589 de figuur al als de moeder van Christus. 
121 Buoninsegni, Descizzione della traslazione del corpo di S. Antonino, 6. Vertaling: ‘Het schilderij 
gemaakt door Alessandro Allori; een geweldige schilder, waarop [is afgebeeld] onze Heer op een nieuwe 
en mooie manier, wanneer hij terugkeert uit Limbo, gevolgd door een oneindige hoeveelheid zielen, die 
opstijgen uit het graf, en achter de berg en in de lucht rondzweven, verschijnt aan de zeer zalige heilige 
Moeder Maagd’. 
122 Flack ziet zelfs in deze tekst een verwijzing naar Filippo Salviati die zijn zonen deze grafkapel liet 
bouwen. Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 134. 
123 Cole, Ambitious form, 215. 
124 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 166. 
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had de eerste zonde begaan en representeert hier het begin van de erfzonde. Zij is 
geplaatst tegenover Maria, de enige vrouw die zonder zonde was geboren. Zij heeft 
Christus ter wereld gebracht die de schuld voor de zonden van de mens op zich nam 
door zijn kruisdood en wederopstanding.   

Op beide zijwanden, tussen de marmeren beelden, zijn nog twee even grote 
panelen te vinden. Giovanni Battista Naldini heeft in het werk aan de rechterzijde de 
roeping van de heilige Mattheus op dynamische wijze weergegeven (afb.26). In het 
midden staat Christus in een rood met blauwe mantel. Hij wijst naar links, het doek uit, 
terwijl hij over zijn schouder naar Mattheus kijkt. Achter hen zien we de tollenaars aan 
een tafel hun berekeningen maken. Op de voorgrond is een groep figuren in elegant 
gedraaide houdingen. Een jonge man links kijkt het doek uit en zijn linker arm is naar 
Christus uitgestrekt. Hierdoor ontstaat een diagonale lijn van het midden van de 
schildering naar de hoek linksonder, en de jongeman vormt de verbinding tussen de 
scène met Christus en Matteus en de wereld buiten het schilderij. Boven het paneel 
staat in een cartouche ‘Relictis omnibus secutus est eum’, ‘hij verliet alles en volgde 
hem’. Deze tekst is gerelateerd aan Matteus 9:9, ‘Toen Jezus vandaar verder ging, zag 
hij bij het tolhuis een man zitten die Matteus heette, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij’. Hij 
stond op en volgde hem’. Matteus was de beschermheilige van de bankiers en dit zal een 
reden zijn geweest waarom de gebroeders Salviati hebben gekozen voor dit thema. 
Omdat de roeping van Mattheus niet vaak voorkwam als onderwerp voor een kapel,125 
moet het een zeer bewuste keuze zijn geweest. Het verhaal van de tollenaar Matteus kon 
voor Averardo en Antonio als verschoning gelden, voor de immense rijkdom die zij met 
bankieren hadden vergaard. Door de kostbare kapel te financieren lieten de broers zien 
dat zij, net als Matteus, de goede weg kozen, de weg die leidde naar verlossing. In hun 
dagelijks leven gingen zij gewoon door met hun handel en bankzaken. 

De schilder Francesco Morandini, ook wel Il Poppi genoemd, schilderde het 
paneel aan de tegenoverliggende zijde. Afgebeeld is Christus die de leproos geneest 
(afb.27). Raffaello Borghini noemde het schilderij in Il Riposo een van zijn betere 
werken: ‘una delle opere del Poppi di maggior impegno scenografico e compositivo’.126 
Christus, opnieuw het middelpunt van de compositie, heeft zich richting de beschouwer 
gedraaid, terwijl hij kijkt naar de lepralijder aan zijn voeten. Hij is net als in het 
schilderij van Naldini, gekleed in een rood met blauwe mantel. Achter hem staat Petrus, 
omringd door andere apostelen. Christus heeft zijn armen licht uitgestrekt, waardoor er 
ook hier een diagonale lijn richting het hoofdaltaar ontstaan. De twee halfnaakte 
mannen op de voorgrond versterken dit effect. Een grote groep omstanders aanschouwt 

                                                
125 Cole, Ambitious form, 217. 
126 Borghini, Il Riposo, 106.  
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het wonder van de genezing. Boven de schildering staat in een cartouche: ‘si vis potes 
me mundare’, als U wilt, kunt u mij rein maken’. Bovenin de scène zweven twee 
engelen, van wie een de banderol vasthoudt met het antwoord van Christus, 
‘Volo.mundare’, ‘ik wil het, word rein’. Deze woorden komen uit Matteus 8:3. Daar 
staat: ‘Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem 
neer en zei: ‘Heer, als U wilt kunt u mij rein maken’. Jezus strekte zijn hand uit, raakte 
hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein’. En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat.’ 
Het vlees werd hier gezuiverd door het geloof in Christus. Deze voorstelling heeft een 
analogie met een gebeurtenis uit het leven van de heilige Antoninus, die ook een leproos 
had genezen. Tegelijk verbeeldde het opnieuw verlossing. 

De panelen van Il Poppi en Naldini zijn qua compositie, kleurstelling, en 
thematiek zeer goed op elkaar afgestemd. De schilders moeten tijdens het werkproces 
van elkaars ideeën hebben geweten. Ook Baldinucci ziet een verband tussen de werken. 
Hij beschreef Naldini’s altaarstuk uitvoerig en prees vooral de ignudo op de 
voorgrond.127 Hij vervolgde zijn beschrijving met de vermelding dat het werk in wedijver 
gemaakt moet zijn met het schilderij van Il Poppi: ‘dipinsi poi a concorrenza di 
Francesco Poppi per la nuova cappella de’ Salviati in S. Marco (...) una bella tavola. (…) 
Naldini condusse quest’opera a concorrenza del Poppi, a cui era stato imposto il carico 
di dipingere, siccome di poi dipinse, l’opposta tavola dalla parte sinistra’.128 De schilders 
kenden elkaar al langer. Samen met Allori hadden zij gewerkt aan de studiolo van 
Francesco I. Dit kan een positieve invloed hebben gehad op de grote eenheid die hier in 
de kapel is ontstaan. Tegelijk passen de werken perfect in Giambologna’s ontwerp. De 
blik van de beschouwer wordt via de afgebeelde figuren steevast richting het altaar en 
de tombe van Antoninus geleid. 
 
Grafkapel van de Salviati 

Averardo en Antonio creëerden met hun indrukwekkende opdracht niet alleen een 
nieuwe rustplaats voor de heilige Antoninus, maar bouwden tegelijk een grafkapel voor 
hun eigen familie. Aan weerszijden van de boog die toegang geeft tot de kapel, zijn twee 
grote wapenschilden te zien, van Averardo Salviati en zijn vrouw Alessandra Nerli aan 
de linkerzijde, en rechts die van Antonio en zijn eerste vrouw Lucrezia da Gagliano. Er 
kon hierdoor geen misverstand ontstaan wie voor de kapel hadden betaald. In 1571, 
enkele jaren voor de bouw van de kapel, was een wet aangenomen in Florence dat men 

                                                
127 Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, III, 514-515. 
128 Idem, III, 515-516. Vertaling: ‘Schilderde in wedijver met Francesco Poppi voor de nieuwe kapel van 
de Salviati in San Marco (…) een mooi paneel. (…) Naldini maakte dit werk in wedijver met Poppi aan 
wie opgelegd was geweest de verantwoordelijkheid voor het schilderen van het werk aan de linkerzijde, 
wat hij deed’. 
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geen bestaande wapenschilden of inscripties meer mocht verwijderen.129 Dit betekende 
dat de Salviati zich nu met deze schilden voor zeer lange tijd hadden verbonden aan 
deze plek. De wapens vertellen tevens wie in de crypte begraven lagen. Deze bevindt 
zich recht onder de vloer van de kapel. Een deur aan de buitenkant van de kerk evenals 
de tweede deur aan de linkerzijde in de voorhal, leidt naar een trap. Dit is een van de 
vier deuren in de vestibule. De eerste deur aan de linkerkant is geen echte deur en is 
alleen geplaatst voor de symmetrie. Wanneer men deze afdaalt, komt men in de kleine 
ruimte (afb.28). Boven de ingang zijn in een lunet vijf putti geschilderd. Zij bewegen 
zich rond een wapenschild van de familie Salviati en een marmeren plaat met de tekst 
‘Averardus et Antonius Salviati / Philippi ff. fec[erunt]. A.D. MDLXXXVIII’. Aan de 
andere zijde is een marmeren altaar tegen de muur geplaatst. Deze wordt geflankeerd 
door twee deuren die toegang geven tot de grafkamer waar Antonio en Averardo met 
hun vrouwen begraven liggen. Boven beide deuren is een geschilderde putto met een 
marmeren wapenschild van de Salviati te zien (afb.29). Boven het altaar is door Naldini 
een fresco aangebracht van Christus die Larazus opwekt (afb.30).130 De voorgrond van 
de schildering wordt ingenomen door een grote open tombe. Een man is bezig het 
deksel te verplaatsen, terwijl Lazarus naast het graf, op de dekplaat ligt. Hij richt zijn 
bovenlichaam omhoog naar Christus die voor hem staat en net het wonder heeft 
verricht. Onder het altaar is Het visioen van Ezechiël en het dal vol beenderen (Ezechiël 
37:1-14) afgebeeld. Beide gebeurtenissen worden gezien als prefiguratie van de 
wederopstanding uit de dood, en sluiten dus naadloos bij elkaar aan. Dit is een gepast 
thema voor een crypte en vormt daarnaast een geheel met de decoraties in de kapel 
erboven. 
 
Een samenhangend programma 

Voor de frescoschilderingen in het bovenste gedeelte van de Salviati-kapel lijkt een 
uitgebreid programma te zijn bedacht, uitgevoerd door Alessandro Allori en zijn 
werkplaats. Naast alle drie de grote ramen van de kapel zijn een profeet en een sibille 
afgebeeld. De profeten dragen een oudtestamentische tekst bij zich, de sibillen worden 
begeleid door een tekst uit het werk van de vroegchristelijk schrijver Lucius Caecilius 
Firmianus Lactantius (c.250 - c.325). Hoewel de meeste teksten in de kapel in het 
geheel van kleuren, voorstellingen en decoraties niet meteen opvallen, spelen zij hier 

                                                
129 Legge contra chi rimovesse o violasse Armi, Inscritioni, o Memorie esistenti apparentemente nelli 
Edifitii così pubblici come privati, ottenuta nell’ amplissimo Senato, e Consiglio de’ 48 il di XXX di 
Maggio 1571, in Fiorenza, nella Stamperia de’ Giunti, 1572. Zie: Martellacci, ‘Cappelle gentilizie dalla 
controriforma alla fine del seicento’, 109, noot 11. 
130 ‘il quadro dell’altare della cappella sottoterranea del sepolcro di s. Antoninus.(...) ad alcuni angeletti 
attorno all’ arme de’ medisimi Salviati  rimpetto all’ anditino che, scesa la scala, porta ad esse cappella’. 
Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, III, 93. 
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wel degelijk een belangrijke rol. De figuren en teksten vormen namelijk de verbinding 
tussen de frescoschilderingen in de koepel en de eerder besproken drie panelen.131 
Boven het hoofdaltaar is links van het raam de profeet Jacob afgebeeld, begeleid door 
een tekst die gaat over zijn terugkeer van Laban: ‘In baculo meo transivimus iordanem 
istum & nunc cum duabus turmis regredior’, ‘Met alleen mijn stok ben ik indertijd de 
Jordaan hier overgestoken, en nu kan ik mijn mensen zelfs over twee kampen verdelen.’ 
(Gen. 32:10). Rechts van het raam is een sibille te zien met de tekst ‘A mortuis regressus 
in lucem veniet primus’, ‘teruggekomen uit het dodenrijk, zal hij als eerste gaan’. Dit is 
een regel uit de Vera Sapientia van Lactantius. Michael Flack was de eerste die deze 
twee regels in verband bracht met het altaarstuk van Allori met Christus in Limbo. Het 
verhaal van Jacob die zijn familie het land uit leidde, sluit hier bij aan. Het gold echter 
niet alleen voor het hoofdaltaar. Naast het raam aan de rechterzijde zijn Abraham en 
een sibille te zien.132 Allori heeft zijn werk ook hier gesigneerd en gedateerd. De sibille 
leunt op een zuil waarop staat geschreven: ‘A.D.MDLXXXVIII a Dio gloria la pittura in 
fresco di q[est]a nobilissima cappella dipingeva Alessandro Bronzino Allori’. Abraham’s 
opschrift luidt: ‘Egredere de terra tua’, ‘trek weg uit je land’ (Gen. 12:1). De sibille draagt 
de zin: ‘contemnent homines divitias omnes’, ‘de mens zal omver halen al zijn rijkdom’ 
(Lactantius). Beide teksten kunnen worden verbonden met het verhaal van de roeping 
van Mattheus, dat op het paneel eronder is afgebeeld. Aan de linkerzijde van de kapel, 
boven het altaarstuk met Christus die de leproos geneest, zijn de profeet Elisa en een 
derde sibille te zien. Elisa houdt een banderol vast met de tekst ‘recipiet caro tua 
sanitatem & munaberis’, ‘dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn’ 
(2 Kon. 5:10). De sibille’s tekst luidt: ‘morbos hominus resolvet’, ‘hij zal de ziektes van 
de mens laten stoppen’ (Lactantius). Beide citaten verwijzen naar de zuiverende 
werking van de doop. In het schilderij van Il Poppi ‘zuivert’ Christus de leproos van zijn 
ziekte. Deze verticale verbanden tussen de verschillende fresco’s heeft Flack al 
overtuigend duidelijk gemaakt. Zij zijn een bewijs dat het iconografische programma 
voor de kapel tot in detail was uitgedacht. 
 
Fresco’s in de lichtbeuk 

In de pendentieven zijn personificaties van de vier theologische deugden afgebeeld: 
Trouw, Liefde voor God, Naastenliefde en Hoop. Ook hier spelen teksten een rol. Alle 
vier de deugden worden door een Bijbeltekst beschreven (afb.31-34). Onder Fede staat 

                                                
131 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 108, 139-143. Buoninsegni heeft de teksten 
genoemd in zijn beschrijving van de kapel. Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di 
Santo Antonino, 9. 
132 Vertaling: ‘In het jaar van de Heer 1588, prijs de Heer, schilderde Alessandro Bronzino Allori de 
schilderingen in fresco in deze zeer nobele kapel’. 
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geschreven: ‘Mihi adhere re deo bonum est’, ‘Bij God te zijn is mijn enige verlangen’ 
(Psalm. 72(73):28). Carità del Dio wordt verklaard door: ‘Dominus mihi adiutor non 
timebo’, ‘Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen’ (Psalm. 117(118):6). Carità 
del prossimo wordt beschreven door de tekst: ‘Hoc ecce preceptum meum et diligatis 
invicem’, ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben’ (Joh. 15:12). De tekst onder 
Speranza, als laatste, luidt: ‘sine me impo[ssibi]le e[st] placere deo’, ‘zonder mij is het 
onmogelijk God te behagen’. De laatste is een variant op de zin ‘Sine fide autem 
impossibile est placere Deo’, ‘Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven’ 
(Hebr. 11:6). 

Onder de bogen zijn fresco’s in grisaille te zien, afgewisseld met geschilderde 
mozaïekvoorstellingen van kerkelijke symbolen, zoals kruisen en mijters (afb.35-36). 
Links vinden we drie episodes uit het leven van de heilige voordat hij aartsbisschop van 
Florence was. We zien de jonge Antoninus intens starend naar het crucifix in de 
Orsanmichele, als kleine jongen het boek van de decreten uit zijn hoofd voordragend 
aan Giovanni Dominici, en we zien hem op wonderbaarlijke wijze een kapotte wasmand 
oplappen. Onder de rechterboog zijn scènes uit het leven van Antoninus geschilderd uit 
de periode dat hij aartsbisschop van Florence was. De fresco’s tonen hem als stichter 
van de Buonomini di San Martino, als de diplomaat van de Florentijnse regering bij het 
Vaticaan, en als dominicaner broeder die de kinderloze Dante Castiglione en zijn vrouw 
Marietta zegende. De eerstgenoemde gebeurtenis moet een persoonlijke betekenis 
hebben gehad voor de familie Salviati. Bernardo di Marco di Forese Salviati was immers 
een van de twaalf medeoprichters van de Buonomini, en ook Jacopo Salviati had zich 
voor deze organisatie ingezet. Ook de laatste voorstelling kan in verband gebracht 
worden met de familie Salviati. Zoals Flack al opmerkte, was de achterkleinzoon van de 
afgebeelde Dante, Fra Bernardo Castiglione, een van de broeders van het San Marco 
klooster die het contract met de Salviati hadden getekend voor de bouw van de kapel. 
Van hem was bekend dat hij de herinnering aan Savonarola levend probeerde te 
houden, door beeltenissen van de boeteprediker te drukken en in omloop te brengen. 
Hij werd hiervoor door de toenmalige aartsbisschop Alessandro de’ Medici verbannen 
naar Viterbo, waar hij in 1583 stierf.133 Dit staat ook in de reeds eerder geciteerde brief 
uit hetzelfde jaar: ‘un fra Bernardo da Castiglione, che ne era stato fatto autore, et le 
haveva fatte fare, lo feci levare di San Marco, et fu messo in Viterbo, dove si è morto’.134 
De kinderloosheid die door een wonder door de heilige Antoninus was genezen, zorgde 
er dus voor dat deze man nu de ideeën van Savonarola kon uitdragen. Zou dit een reden 
zijn geweest voor Averardo en Antonio om deze voorstelling op te nemen in het 

                                                
133 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 162-163. 
134 Gusti, ‘Del culto a fra Girolamo Savonarola’, 220-221. 
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decoratieprogramma? Het is niet onwaarschijnlijk. Cornelison komt echter met een 
andere verklaring. Omdat dit het enige vruchtbaarheidswonder is van de heilige 
Antoninus, was het fresco volgens haar eerder gericht op de vrouwen die naar de kapel 
kwamen, dan op de Savonarola aanhangers onder de broeders van San Marco.135 
Daarmee is echter het idee van Flack niet weerlegd. Vooral nu ik hier heb aangetoond 
hoe zeer Filippo en zijn zonen betrokken waren bij de verheerlijking van Savonarola, die 
in deze periode ook nog eens zijn hoogtepunt kende, lijkt het idee van Flack juist 
aannemelijk. Het was een manier om de liefde van de familie voor de boeteprediker te 
tonen, zonder dit te opvallend te doen, en daarmee aanstoot te geven. Savonarola was 
immers nog steeds niet zeer geliefd bij de aartsbisschop Alessandro de’ Medici, zoals in 
het vervolg nog zal blijken. 
 
De fresco’s in het koepelgewelf 

De schilderingen in de koepel zijn gewijd aan het sterfbed van de heilige Antoninus en 
zijn tenhemelopneming. De fresco’s bevinden zich hoog aan de binnenzijde van het 
gewelf, een zeer geschikte plek voor het afbeelden van een hemelopneming. Vier grote 
scenes geschilderd door Allori, worden afgewisseld met personificaties van deugden. 
Buoninsegni identificeerde de vrouwen als ‘la Sapienza celeste’ (de Goddelijke 
waarheid), ‘la Religione’ (de Religie), ‘la Liberalità (de Vrijgevigheid) en ‘la Verginità (de 
Maagdelijkheid).136 Boven de personificaties zijn cartouches geschilderd met opnieuw 
een tekst die de betreffende deugd beschrijft. ‘Eritis sicut angeli’, ‘zij zijn als engelen in 
de hemel’ (Matt. 22:30) beschrijft de maagdelijkheid. ‘Date et dabitur [vobis]’, ‘geef, 
dan zal je gegeven worden’ (Luc. 6:38) is bij de vrijgevigheid te lezen, en het opschrift 
bij de Goddelijke waarheid luidt: ‘audite me timorem d[omi]ni docebo vos’, Kom, 
kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de Heer’ (Psalm. 33(34):12). Religie 
wordt beschreven met de woorden ‘iugum meum suave [est et onus meum leve est]’, 
‘want mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Matt. 11:30) (afb.37). ‘Suave’ was tevens het 
motto van Paus Leo X. Het werd vaak vergezeld door de afbeelding van een juk. Volgens 
Paolo Giovio’s Ragionamento delle imprese (1555) zou het motto gekozen zijn door de 
paus om aan te geven dat de herstelde macht van de Medici niet tiranniek zou worden. 
De keuze voor het afbeelden van de personificatie van Religie met het juk over haar 
schouders en het citaat uit de Bijbel dat Paus Leo X als motto gebruikte, kan hier in de 
kapel als een hommage aan deze Medici-paus worden gezien. Hij was immers de eerste 
die had voorgesteld aartsbisschop Antoninus te canoniseren.137 Boven de voorstellingen 
                                                
135 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 178. 
136 Buoninsegni, Descizzione della traslazione del corpo di S. Antonino, 11-12. Ook genoemd in: 
Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 182. 
137 Giovio, Ragionamento delle imprese (1565), 30. Zie ook: Albury, Castiglione’s Allegory, 214. 
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van de deugden zijn afwisselend het wapenschild van de Salviati-Nerli en Salviati-
Gagliano te zien. Het embleem van de familie, met de roofvogel en ring met parel is ook 
afgebeeld. 

De vier grote fresco’s op het gewelf vertellen over de laatste fase van het leven 
van de heilige Antoninus (afb.38). De schildering recht boven het hoofdaltaar is voor de 
beschouwer het beste te zien. Onder de voorstelling staat in de tekst ‘Terras relinquit 
quo die Christum / in coelum ascendentem adorat’.138 In de voorstelling zien we de 
heilige Antoninus op zijn sterfbed (afb.39). Aan het bed staat een aantal personen. De 
man bij het voeteneind is, volgens Buoninsegni, Pietro Barbo (1417-1471), kardinaal van 
de San Marco in Venetië en de latere paus Paulus II.139 De geestelijke was gestuurd door 
Paus Pius II om te bevestigen dat de aartsbisschop was gestorven en om de uitvaart te 
regelen.140 Vlakbij Antonino’s hoofd staat een man met een lange baard en zwarte muts. 
Hij kijkt ons aan (afb.39). Het specifieke uiterlijk van de man maakt het waarschijnlijk 
dat het hier om een portret gaat. Cornelison suggereert dat dit Filippo Salviati zou 
kunnen zijn, mede omdat de man recht boven het beeld van de heilige Filippus is 
geschilderd.141 Eerder is al duidelijk geworden dat er sterke verticale iconografische 
verbanden waren in de kapel, en dit maakt het idee van Cornelison aannemelijk. Rond 
de baar staan tevens vier dominicaner broeders. Drie daarvan hebben een jong uiterlijk 
en een generiek gezicht. De broeder geheel rechts, met een boek in zijn handen, heeft 
echter een opvallend profiel dat doet denken aan dat van Savonarola. Aartsbisschop 
Alessandro de’ Medici had in een brief van 26 augustus 1583 geklaagd bij de 
groothertog over de verheerlijking van Savonarola in het klooster van San Marco.142 Het 
is mogelijk dat hier in de kapel de associatie werd gewekt met de door de Salviati zo 
geliefde dominicaan. Door een doorkijk zien we de heilige Antoninus opnieuw, nu 
opstijgend naar de hemel met de handen gespreid. Antoninus was op Hemelvaartsdag 
gestorven, zoals ook het onderschrift ons al vertelde. Bovenin zien we dan ook de 
hemelvaart van Christus afgebeeld. Het thema van verlossing, de eeuwige verlossing die 
men vindt in de hemel, is hier opnieuw aanwezig. 

Tegenover dit fresco, moeilijk zichtbaar voor de bezoeker van de kapel, is de 
opbaring van Antoninus geschilderd. Hieronder staat geschreven: ‘Totius urbis 
veneratione archiepiscopi/ sa[n]ctiatem o[mn]ibus volvit deus esse testatam’.143 De 

                                                
138 Vertaling: ‘Hij verlaat de aarde op de dag dat men Christus’ opstijgen naar de hemel aanbidt’. 
139 Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di Santo Antonino, 12. 
140 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 184. 
141 Ibidem. 
142 Die brief, die later in dit hoofdstuk nogmaals wordt besproken, is te vinden in: Antonelli, L’officio 
proprio per Fra Girolamo Savonarola, 26-28. 
143 Vertaling: ‘God beziet dat door de verering van de hele stad, de heiligheid van de aartsbisschop wordt 
bevestigd’. 
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heilige wordt door een aantal mannen onder een groot baldakijn gelegd. De vele 
omstanders kussen het dode lichaam of raken het aan. Drie mannen op de voorgrond 
dragen, met ontbloot bovenlichaam, de baar en doen sterk denken aan figuren van 
Michelangelo. De middelste man, op de rug gezien, lijkt gebaseerd op een van de 
badende soldaten uit het karton van de Slag bij Cascina.144 Allori nam vaak figuren over 
uit het werk van Michelangelo. Zo kopieerde hij enkele mannen uit het Laatste Oordeel 
in de Sixtijnse kapel voor zijn eigen Laatste Oordeel, gemaakt voor de Montauto kapel 
in de Santissima Annunziata. De Michelangelesque man is hier zo nadrukkelijk 
aanwezig, dat de figuur van de heilige Antoninus naar de achtergrond wordt gedrukt en 
pas in twee instantie zichtbaar is.  

Links in de koepel is de lijkstoet van Antoninus afgebeeld (afb.41). Het lichaam 
wordt door zes bisschoppen gedragen, terwijl een groep Florentijnse omstanders met 
fakkels om de heilige staan. Onder de scene staat de tekst ‘Moerentes cives optimum 
pastorem/ lacrymis ac laudibus prosequuntur’. 145  De Porta San Gallo is op de 
achtergrond te zien, en daarmee is de gebeurtenis onmiskenbaar in Florence geplaatst. 
In de boog van de poort is een troon zichtbaar. Volgens Buonsinsegni’s beschrijving zien 
we daar paus Pius II. Hij was inderdaad aanwezig bij de begrafenis. Op het moment dat 
Antoninus stierf, was Pius II op weg naar Mantua. Toen hij hoorde van de dood van zijn 
vriend, kwam hij onmiddellijk naar Florence en regelde diens begrafenis acht dagen 
later. Hij schreef een lovende eulogie voor de begrafenis van Antoninus, waarin hij hem 
zeer prees.146 In het laatste fresco heeft Allori de droom van een Dominicaner non 
verbeeld (afb.42). Zij had in een visioen de tenhemelopneming van Antoninus gezien. 
Onder de voorstelling is te lezen: ‘in sanctorum civiu[m] nu[mer]um a deo 
cooptat[um]/ esse mens divinitus illustrata cernit’.147 In de hemel zien we God de Vader, 
omringd door engelen. Antoninus staat linksonder en kijkt hoopvol omhoog. Hij wordt 
begeleid door engelen en een aantal heiligen, onder wie Dominicus, de aartsbisschop 
Zenobius en Thomas van Aquino.148 
 
Verplaatsing van het lichaam van de heilige Antoninus 

Nog voordat de kapel voltooid was, begonnen de voorbereidingen voor de verplaatsing 
van het lichaam van de heilige. Op 30 september 1588 schreef aartsbisschop Alessandro 
de’ Medici in een brief aan Antonio Salviati dat hij wachtte op schriftelijke bevestiging 

                                                
144 Dit is ook door Cornelison opgemerkt. Cornelison, The art and relic cult of S. Antoninus, 187. 
145 Vertaling (met dank aan Gerda Huisman): ‘De treurende burgers begeleiden de voortreffelijke herder 
met tranen en lofzangen’. 
146 Maccarani, Vita di S. Antonino arcivescovo di Firenze, 204. 
147 Vertaling (met dank aan Gerda Huisman): ‘De door goddelijke inspiratie verlichte geest ziet dat hij 
door God gekozen is tot de heiligen’. 
148 Cornelison, The art and relic cult of S. Antoninus, 186. 
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met betrekking tot zijn aanwezigheid bij deze gebeurtenis. 149 Als eerste werd het 
lichaam van Antoninus opgegraven. Op 15 april 1589 werd de tombe van de heilige 
geopend. Hierbij waren zowel de broers Antonio en Averardo, als aartsbisschop 
Alessandro de’ Medici en de prior van San Marco aanwezig.150 Het lichaam van de 
heilige bleek bijzonder goed bewaard gebleven. Vier dagen later werd de kerk gesloten 
voor het publiek om voorbereidingen te treffen voor de feestelijkheden.151 Deze zouden 
worden gevierd met veel pracht en praal, waarbij, volgens Minou Schraven, 
gezaghebbende voorbeelden uit Rome nauwkeurig werden gevolgd.152 Het interieur van 
de kerk werd voorzien van tijdelijke architectuur die was ontworpen door Giambologna. 
Het ging om acht houten altaren met daarover grijze kleden, beschilderd door Giovan 
Maria Butteri, die pietra serena moesten nabootsen.153 Dit gaf de ruimte een homogene 
uitstraling. Een groep schilders was verantwoordelijk voor de temporaire schilderingen. 
In het Libro della fabbrica vinden we betalingen aan onder andere Giovanni Balducci, 
Lorenzo di Francesco Nelli, Giovan Maria Butteri, Giovanni Battista di Pierantonio 
Isabelli en Domenico di Zanobi Landini. Deze decoraties moesten er voor zorgen dat 
alle aandacht uitging naar de kapel, en dat de bouwwerkzaamheden die net waren 
begonnen in het kader van herinrichting van San Marco, niet opvielen. Vooral 
Balducci’s werk vulde een groot deel van de kerk. Hij schilderde de beeltenis van de 
heilige Antoninus op doek en maakte een tondo voor het plafond van de kerk, ‘per il 
soffito della chiesa con Dio Padre’.154 Daarnaast waren er van zijn hand vier halve tondi 
voor het schip, tien kartons met inscripties voor de tijdelijke fries, tien vazen met 
bloemen, tien kartons met het leven van de heilige Antoninus die werden geplaatst in de 
ruimte tussen de kapellen, en acht grote wapens van de familie Salviati. Domenico 
Landini zorgde voor de belettering van een fries, twee grafschriften, decoratieve 
afgietsels voor de katafalk, drieënvijftig vergulde blauwe kaarsenstandaards en 
decoraties voor de baar en de baldakijn. 155  Buoninsegni was als theoloog en 
dominicaner broeder zelf nauw betrokken bij de feestelijke gebeurtenis. Hij laat ons in 
zijn uitgebreide ooggetuigenverslag weten dat hij zeer waardeerde wat de Salviati voor 
elkaar hadden gekregen. Hij prees hen voor het verfraaien van de kerk en hij loofde de 
kunstenaars Giambologna, Portigiani en Gondi voor hun werk. 

In dezelfde periode was het huwelijk van groothertog Ferdinando I de’ Medici 
en Christine van Lotharingen in voorbereiding. Kardinaal Ferdinando volgde zijn broer 

                                                
149 Idem, 257. 
150 Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di Santo Antonino, 16. 
151 Saslow, The Medici wedding of 1589, 126. 
152 Schraven, Festive Funerals, 138.  
153 Karwacka Codini en Sbrilli, Il quaderno della fabbrica, XXI. 
154 Idem, XXIII. 
155 Idem, XXIII. 
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op na diens overlijden in 1587. Nu hij het hoofd van de Toscaanse staat was geworden, 
moest hij ook op zoek naar een geschikte, en vooral politiek interessante, echtgenote. 
Die werd gevonden in de in Nancy geboren Christine van Lotharingen. Zij was een 
kleindochter van Caterina de’ Medici, voormalige koningin van Frankrijk. Een 
uitbundig en groots huwelijksfeest werd voorbereid, dat op 1 mei 1589 zou beginnen en 
bijna twee weken zou duren. Dat de plechtigheden rond de verplaatsing van het lichaam 
van de heilige Antoninus samenvielen met de feestelijkheden rond het huwelijk, was 
geen toeval. De verplaatsing van het lichaam werd zelfs geïncorporeerd in de 
huwelijksfestiviteiten; zij werd het religieuze onderdeel van de viering. Omdat pas in 
1587 sprake was van een mogelijk groothertogelijk huwelijk, kan dit niet vanaf het begin 
de bedoeling zijn geweest. Ferdinando moet gedacht hebben dat hij goed gebruik kon 
maken van de rijkdom van de nieuwe kapel en de grootse verplaatsing van de 
Florentijnse heilige. Hij zorgde ervoor dat dit onderdeel werd van zijn persoonlijke 
pracht en praal. Tegelijk kon de extra aandacht die de kapel hierdoor genereerde voor 
de familie Salviati ook positief uitpakken. 

Op 8 en 9 mei 1589 vonden de officiële plechtigheden plaats. Op de eerste dag 
werd het lichaam van de heilige in de kerk van San Marco opgebaard onder een grote 
katafalk. De tweede dag kwamen de vele belangrijke geestelijken van de stad en uit de 
omgeving bijeen in de San Marco. Buoninsegni noemde als aanwezigen de kardinalen 
Marcantonio Colonna, Scipione Gonzaga, Francesco Gioiosa (François de Joyeux) en 
Francesco Maria Del Monte, de aartsbisschop Alessandro de’ Medici, de aartsbisschop 
van Pisa en die van d’Ais, zeventien bisschoppen uit de omringende steden, en vele 
broeders van de dominicaner Orde.156 Zij luisterden allen naar Ugolino Martelli, de 
bisschop van Grandeves, die hen toesprak vanaf de preekstoel .157 Het lichaam van 
Antoninus werd daarna op de baar in een lange processie door de stad gedragen. Boven 
het lichaam werd een baldakijn opgehouden.158 Om hen heen liepen de leden van de 
Compagnia dei Buonomini di San Martino met fakkels. De stoet begon in de 
Santissima Annuziata, waar op dat moment Domenico Salviati prior was. 159 Deze 
Domenico is mogelijk de ‘prete della famiglia del Signor’Antonio Salviati’ die 
Buonsignori in zijn beschrijving noemt.160 Hij droeg een banier met het portret van de 
heilige Antoninus geschilderd door Giovan Maria Butteri.161 Vanzelfsprekend liepen 

                                                
156 Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di Santo Antonino, 22. 
157 Martelli (1589), Sermone sopra la traslazione del corpo di S. Antonino arcivescovo di Firenze. Fatto 
nella chiesa di San Marcom metre che la solenne processione passava. 
158 Saslow, The Medici wedding of 1589, 164. Het baldakijn kostte 6.000 scudi. 
159 Idem, 145. 
160 Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di Santo Antonino, 23. 
161 Zie ook de betalingen van 1 juli 1589 en verder. Karwacka Codini, Il quaderno della fabbrica, XXIII. 
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Antonio en Averardo Salviati mee in de stoet, in ‘riccamenti vestiti’,162 gevolgd door hun 
neefje Lorenzo Salviati (1568-1609). Door hun handel in textiel konden de broers over 
eigen stoffen beschikken, en hadden zij tevens een deel van de stoffen voor het huwelijk 
van Ferdinando geleverd.163 De groothertog zelf was ook aanwezig in de stoet, gevolgd 
door politieke leiders van andere steden. Dit waren de hertog van Mantua Vincenzo 
Gonzaga, Don Pietro de Medici, Don Cesare d’ Este, Ferrante de Rossi, de markies di 
Riano, en de markies della Cornia, begeleid door Francesco Salviati. Francesco was de 
zoon van Isabella Salviati en Jacopo Salviati, en was dus een neefje van Averardo en 
Antonio. Kort hiervoor was hij ridder in de Orde van Santo Stefano geworden. 
Aartsbisschop Alessandro de’ Medici liep voor de baar, samen met zestien bisschoppen 
uit de steden Fiesole, Volterra, Montepulciano, Borgo San Sepolcro, Arezzo, Chiusi, 
Sovana, Massa, Marsilia, Cortona, Faenza, Carcassona, Macone, Forlì, Milaan, en de 
Florentijnse bisschop Ludovico Martelli. Verder liepen er vier kardinalen mee, en 
broeders van verschillende ordes. 164 De processie werd afgesloten door een groep 
gentiluomini, ridders, magistraten, en politieke functionarissen uit Florence.165 Volgens 
Buoninsegni waren er in totaal 3548 belangrijke personen aanwezig.166 De politieke 
leiders, en een deel van de geestelijk leiders, waren niet alleen naar Florence gekomen 
voor de translatio, maar in de eerste plaats voor het huwelijk van de nieuwe groothertog 
Ferdinando I de’ Medici en Christina van Lotharingen. Dat er in totaal zoveel mensen 
meeliepen in de tocht had daarnaast te maken met een nieuwe regel die onder 
groothertog Ferdinando I was ingesteld. Deze verplichtte aristocraten om dergelijke 
gelegenheden bij te wonen. Als zij dit niet deden riskeerden zij een boete.167 Achter de 
officiële stoet aan liep volgens Buoninsegni ook nog ‘un numero infinito di popolo’. De 
dag ervoor was er een bevel uitgegaan om alle winkels te sluiten, om te bevorderen dat 
de processie ongehinderd door Florence kon trekken.168 Op vaste plaatsen langs het 
traject werden gedichten voorgedragen.169 De stoet trok langs het Palazzo Salviati in de 
Via Cocomero en langs het palazzo van Antonio in de via del Palagio. Hoewel de dag 
onderdeel was geworden van de huwelijksviering, hadden de Salviati-broers dus nog 
wel kunnen bedingen dat de processie langs hun beider huizen trok. Na de lange tocht 
door de stad, kwam de processie aan bij de kerk van San Marco. Het lichaam werd 
uiteindelijk onder het altaar geplaatst, in een kist met een bronzen gisant vervaardigd 
                                                
162 Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di Santo Antonino, 23. 
163 Andere families die stoffen voor aan de Medici leverden waren de Strozzi, Guicciardini, en Rinuccini. 
Zie ook voor de betalingen: Saslow, The Medici wedding of 1589, 72. 
164 Saslow, The Medici wedding of 1589, 164. 
165 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 10. 
166 Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di Santo Antonino, 18. 
167 Saslow, The Medici wedding of 1589, 164. 
168 Ibidem. 
169 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 10. 
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door Portigiani naar ontwerp van Giambologna. Dit beeld van de heilige was mogelijk 
gebaseerd op zijn dodenmasker, en lijkt op oudere, middeleeuwse voorbeelden.170  
 
De religieuze feestelijkheden verbeeld 

De festiviteiten rondom de verplaatsing van het lichaam van de heilige Antonino, en de 
daarmee samenhangende inauguratie van de nieuwe kapel, waren voor de Salviati zeer 
belangrijk. Niet alleen hadden zij een vermogen uitgegeven aan de bouw en decoratie 
van deze ruimte, maar de kapel toonde ook de aanwezigheid van Filippo, Averardo en 
Antonio Salviati in de stad Florence. Het bouwjaar van de kapel en de namen van de 
opdrachtgevers vinden we op het rijkelijk versierde houten plafond van de vestibule. In 
een cartouche staat ‘Averardus et Antoninus Salviati’ en ‘A.D. MDLXXXVIII’. Daarnaast 
is in elke hoek het embleem van de familie te vinden, een adelaar met een ring met 
parel. Hiermee werd de rol van de Salviati nogmaals benadrukt (afb.43). Bij de bouw 
van de kapel hadden de broers kosten nog moeite gespaard. Hoewel het groothertogelijk 
huwelijk onderdeel was geworden van de religieuze viering, was het wapen of embleem 
van de familie Medici nergens aangebracht.  

Het belang dat de familie Salviati aan deze opdracht hechtte blijkt daarnaast uit 
het feit dat van de gebeurtenis, door Averardo en Antonio Salviati vijf herdenkings-
boeken werden gecommissioneerd. Deze werden uitgegeven door Bartolomeo 
Sermartelli. Het ging om de beschrijving van de translatione door Tommaso 
Buoninsegni, en zijn in het latijn geschreven laudatio. De derde uitgave bestond uit 
twee preken die werden gehouden tijdens de dienst op 9 mei. De laatste twee waren 
Silvano Razzi’s Vita di Antonino en zijn beschrijving van de kapel. Dat er zoveel 
publicaties verschenen na de bouw van een kapel was vrij uitzonderlijk. De grote 
aandacht voor dit project had te maken met het feit dat er twee belangwekkende 
gebeurtenissen voor de stad gekoppeld waren aan dit project, namelijk de verplaatsing 
van het lichaam van de heilige, en het huwelijk van de groothertog. Ook de rol van de 
Salviati-broers als opdrachtgevers wordt in de publicaties uit de doeken gedaan. 

De feestelijke gebeurtenissen werden ook visueel vastgelegd. Domenico 
Passignano schilderde twee grote fresco’s in de vestibule van de kapel. Het ene fresco 
toont de opbaring van Antoninus’ lichaam in de San Marco, de tegenoverliggende 

                                                
170 Zie voor een beschrijving van de gisant: Cole, Ambitious Form, 219-222; Cornelison, Art and the relic 
cult of St. Antoninus, 203-210. In het begin van de achttiende eeuw wordt op initiatief van Anton Maria 
Salviati de tombe van de heilige aangepast. Etsen van Francesco Ruggieri, die horen bij de Descrizione 
van Anton Francesco Gori uit 1728, tonen de veranderingen die zijn doorgevoerd door Anton Maria in 
1710. Het lichaam van de heilige zichtbaar in een kristallen kist onder het altaar, ‘ornata di belli intagli e 
tutta riccamente dorata, nella quale [il corpo] fu poi onorevolmente collocato il di 14 di Marzo 1711’. De 
Benedictis, Altari e committenza. Episodi a Firenze nell' età della Controriforma, 118. Dit is nog steeds 
de situatie in 2015. 
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schildering de processie door de stad. Zijn weergave van de twee dagen was zeer 
gedetailleerd en bevatte vele portretten. Nog voor het einde van 1589 waren de twee 
grote werken voltooid. Omdat deze fresco’s in de vestibule van de kapel zijn geschilderd, 
waren zij ook voor de gewone bezoeker, die alleen toegang had tot de kerk en niet de 
kapel zelf, goed zichtbaar. De bijzondere ceremonie was nu voor altijd, en voor iedereen, 
te zien. De twee tegenover elkaar liggende schilderingen zijn visueel met elkaar 
verbonden, doordat zij beide worden ingeleid door drie grote ignudi. Op de 
rechterwand is de opbaring van het lichaam van de heilige Antoninus afgebeeld 
(afb.44). We zien het interieur van de San Marco kerk, met in het midden de katafalk 
voor de heilige. Twee engeltjes houden een krans boven het hoofd van de dode.171 Op de 
katafalk zijn de wapens van de Salviati-Nerli en Salviati-Gagliano duidelijk te zien. 
Links van de katafalk zitten de achttien (aarts)bisschoppen in een lange rij. Alessandro 
de’ Medici is apart van de groep en frontaal weergegeven. Hij zit naast de katafalk en 
draagt een met edelstenen versierde mijter. Door de afwijkende positie die hij inneemt, 
valt hij meer op. Op de achtergrond zijn twee preekstoelen afgebeeld. Op de rechter 
kansel staat bisschop Ugolino Martelli zijn preek te houden. De tegenoverliggende 
preekstoel  is bezet door een groep van zes mannen, onder wie Tommaso Buoninsegni, 
die later op de dag nog zou spreken. Deze tweede katheder was fictief en is mogelijk een 
inventie van de schilder Passignano.172 Rechts van de baar zit een aantal broeders, de 
vier kardinalen Gioioso, Del Monte, Colonna en Gonzaga, en twee senatoren.173 De 
groep figuren op de voorgrond bevat tevens een groot aantal portretten (afb.45). 
Cornelison heeft een deel hiervan geïdentificeerd.174 Onder hen waren de schilder 
Domenico Passignano en zijn leermeester Naldini. Eerder werden deze mogelijk als 
portretten van Averardo en Antonio gezien, maar Cornelison heeft overtuigend 
aangetoond dat de twee broers zijn afgebeeld in het tegenoverliggende fresco met de 
processie. Wel is Lorenzo Salviati, neef van Averardo en Antonio, hier verbeeld. Rechts 
zijn volgens Cornelison de portretten van de vrouwen van de opdrachtgevers, 
Alessandra Nerli en Lucrezia da Gagliano, te zien. 

Op de linkerwand is de processie met het lichaam van de heilige afgebeeld 
(afb.46). Opnieuw zijn hier in het onderste deel van het fresco vele portretten te vinden. 
In het midden zijn de broers Antonio en Averardo Salviati geportretteerd. Zij kijken de 
beschouwer recht aan (afb.47). Vooraan in de stoet zien we bisschoppen, gevolgd door 

                                                
171 De engelen hingen ook boven de katafalk tijdens de processie en waren gemaakt door Francavilla. 
Nissman, 'Domenico Cresti (Il Passignano)’, 232. 
172 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 272. 
173 Cornelison suggereert dat een van de twee afgebeelde senatoren mogelijk een postuum portret van 
Filippo Salviati is. Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 271. 
174 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 267-271, en 277. 
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aartsbisschop Alessandro de’ Medici, herkenbaar aan zijn mijter versierd met 
edelstenen. Dan volgen twee diakenen die voor de baar lopen. De baar zelf wordt 
gedragen door broeders. Een baldakijn, door acht stokken gedragen, wordt erboven 
gehouden. Vijf van de dragers van de baldakijn zijn door Passignano geschilderd. 
Groothertog Ferdinando I de’ Medici gaat voorop. Hij kijkt de beschouwer aan en is 
goed herkenbaar omdat hij grote gelijkenis vertoont met de portretten die we van hem 
kennen. Daarna volgt Vincenzo Gonzaga, de hertog van Mantua, die voor zich uit kijkt. 
Achter hem loop Pietro de’ Medici, de jongere broer van Ferdinando. Hij wordt mogelijk 
gevolgd door Virginio Orsini, een neef van Ferdinando I. Als laatste zien we Francesco 
Salviati.175 Deze is gekleed in het zwart, dezelfde kleding als zijn ooms Antonio en 
Averardo. Achter de baar, sluiten de vier kardinalen, herkenbaar aan hun rode 
kardinaalshoeden, de processie in de schildering af. 
 
De invloed van aartsbisschop Alessandro de’ Medici 

Aartsbisschop Alessandro de’ Medici is op beide schilderingen van Passignano 
herkenbaar afgebeeld, en prominent aanwezig. Hij had vanaf het begin belangstelling 
getoond voor het project. Uit het quaderno della fabbrica blijkt dat al in 1579 de 
schetsen van Giambologna naar Alessandro waren opgestuurd, mogelijk ter 
goedkeuring. Als zoon van Ottaviano de’ Medici en Francesca Salviati was Alessandro 
verre familie van Averardo en Antonio. Het is geen vreemde gedachte dat Antonio en 
Averardo Salviati instemming zochten van hun invloedrijke familielid. Toch lijkt 
Alessandro’s interesse voor de kapel nog een andere reden te hebben gehad. Nadat hij 
in 1574 aartsbisschop van Florence was geworden, ontwikkelde hij al snel een grote 
liefde voor relieken, met name die van Florentijnse heiligen, onder wie de voormalige 
aartsbisschoppen Zenobius en Antoninus. 176  Na het Concilie van Trente werden 
stadsheiligen steeds belangrijker geacht. Zoals Cornelison al duidelijk maakt in haar 
studie, kan deze interesse in zijn voorgangers ook te maken hebben met het feit dat hij 
daarmee zijn eigen positie als aartsbisschop meer betekenis wilde geven.177 Vanuit die 
gedachte is het dan ook niet vreemd dat hij betrokken wilde zijn bij de opdracht voor 
een nieuwe rustplaats van de heilige Antoninus. 
 Alessandro had in een brief aan Antonio Salviati kenbaar gemaakt dat hij zeer 
verheugd was dat de broers hadden besloten de wens van hun vader uit te voeren.178 De 
aartsbisschop had zich in dezelfde tijd zorgelijk uitgesproken over de cultus rond 
Savonarola in het klooster van San Marco. In een brief aan groothertog Francesco I, uit 
                                                
175 Idem, 281. 
176 Idem, 127. 
177 Ibidem. 
178 Idem, 127 en 143, noot 76. De brief dateerde van 24 maart 1576. 
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1583, liet hij zich negatief uit over de broeders in het klooster. Zij zouden de herinnering 
aan Savonarola opnieuw doen opleven, en deze zou nu sterker zijn dan ooit. ‘Il caso è 
questo che per l’ostenatione de i frati di san Marco la memoria di fra Girolamo 
Savonarola che era dieci o dodici anni fa estinta (sendo morti quelli che conosciuto l’ 
havevano) resurge, pullula, et più in fiore che mai stata sia, si semina le sue pazzie fra i 
frati, fra le monache, fra i secolari et nella gioventù fanno cose prosumuosissime: 
occultamente gli fanno l’Officio, come a martire; conservono le sue reliquie, come se 
santo fussi; insino a quello stilo dove fu appiccato, i ferri che lo sostennono, li habiti, i 
cappucci, le ossa che avanzarono al fuoco, le ceneri, il cilicio; conservono vino benedetto 
da lui, lo danno alli infermi, ne contono miracoli; le sue imagini fanno in bronzo, in oro, 
in cammei, in stampe; et, quello che è peggio, li fanno inscritioni di Martire, Profeta, et 
Vergine, et Dottor. Io mi sono, per l’addietro, per l’Offitio mio, attraversato a molte di 
queste cose, ho fatte rompere le stampe, un fra Bernardo da Castiglione, che ne era stato 
fatto autore, et le haveva fatte fare, lo feci levare di San Marco, et fu messo in Viterbo, 
dove si è morto’.179 Hij maakt zich dus zorgen over het feit dat de ideeën van Savonarola 
wijdverspreid waren onder de broeders, nonnen en de leken. Dit ging indirect dus ook 
over de non Caterina de’ Ricci en Filippo’s gezin. Hij beklaagde zich tevens over de 
afbeeldingen die werden gemaakt van Savonarola, met inscripties die hem als profeet 
beschreven. Dit is de exacte beschrijving van het door Fra Bartolomeo geschilderde 
portret dat in het bezit was van Filippo Salviati. Omdat Alessandro geweten moet 
hebben dat Filippo en zijn zonen nauw contact onderhielden met Caterina de’ Ricci, zal 
hij de keuze en aandacht die er nu was voor de heilige Antoninus gezien hebben als een 
positieve verandering. 
 Op 5 april 1585 kwam er een algeheel verbod op het gebruik van de afbeelding 
van Savonarola. Alessandro schreef aan Sisto Fabri, de Generale dei Dominicani dat het 
verboden was ‘di nominare con frati, con monache o secolari il nome di Fra Girolamo 
Savonarola, con trattare della sua vita o de’  suoi miracoli o delle sue cose, o suoi 

                                                
179 Antonelli, L’officio proprio per Fra Girolamo Savonarola, 26-28; Sebregondi, Iconografia di 
Girolamo Savonarola 1495-1998, LXXII; Gusti, ‘Del culto a fra Girolamo Savonarola’, 220-221. De brief 
is geschreven op 26 augustus 1583. Vertaling: ‘Het zit zo, door de koppigheid van de broeders van San 
Marco is de herinnering aan Fra Girolamo Savonarola, welke was verdwenen tien of twaalf jaar geleden 
(omdat degene die hem gekend hadden waren overleden), nu meer dan ooit opleeft, groeit en bloeit. Zijn 
gekkigheden zijn wijdverspreid onder de broeders, onder de nonnen en onder de leken; en de jongeren 
doen de meest vermetele dingen: in het geheim vieren zij zijn dag als men zou doen voor een martelaar, 
en zij bewaren zijn relieken alsof hij een heilige zou zijn, zelfs het instrument waaraan hij was 
opgehangen, het ijzer dat hem omhoog hield, de habijten, de kappen, de botten die over waren gebleven 
na het vuur, de as, de harenmantel; zij bewaarden wijn die door hem was gewijd, en zij geven dit aan de 
zieken, en houden de wonderen [die daaruit voortkomen] bij. Zij beelden hem af in bons, goud, camee, 
en in prenten, en, nog erger, zij voegen inscripties toe met [de woorden] Martelaar, Profeet, en Maagd en 
Dokter. Ik heb in het verleden in mijn functie veel van deze zaken gedwarsboomd; ik ben de drukplaten 
laten vernietigen. En een zekere Fra Bernardo da Castiglione, welke de maker was van deze, en ze liet 
drukken, heb ik laten verwijderen uit San Marco, en hij werd naar Viterbo gezonden waar hij stierf’. 
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Compagni, in qualsivoglia modo, nè tenere presso di sè ritratti o immagini’.180 Al snel 
bleek dat de dominicaner kloosters zich hier niet aan hielden. In 1597 schreef de 
dominicaan Agostino Del Riccio dat er nog steeds afbeeldingen waren van Savonarola: 
‘è ancora stato ritratto in medaglie piccole il detto reverendo padre fra’ Girolamo, come 
in bronzo, in piombo, in gesso, altresi in foglio, e poi da pittori molti fiate in tele, in 
tavole d’asse, ora fatta la sua impresa grande, talora piccola’.181 De Salviati kapel had 
een alternatief geboden voor de verheerlijking van Savonarola. Dat moet voor 
Alessandro belangrijk zijn geweest. Met de verplaatsing van het lichaam van Antoninus 
naar deze kapel, kon de cultus rond Antoninus groeien, en daarmee die van Savonarola 
mogelijk verminderen. Dat er in de kapel geen directe verwijzingen naar, of portretten 
van Savonarola voorkomen, hoewel Filippo en zijn zonen in de dominicaan als profeet 
geloofden, kan zeker met de afkeuring van aartsbisschop Alessandro de’ Medici te 
maken hebben gehad. Als er al aan de boeteprediker gerefereerd wordt in de kapel, is 
het op een indirecte en subtiele manier. 
 
Antoninus en Savonarola in de kloostergang 

In 1602 werd een nieuw, en eveneens groot, project gestart in de San Marco. Een 
frescocyclus met het levensverhaal van de heilige Antoninus zou worden aangebracht in 
de lunetten van de kloostergang door verschillende kunstenaars, onder wie Bernardino 
Poccetti en Giovan Battista Vanni.182 Het was een van de vele projecten in de stad 
waarbij nieuwe kloostergangen werden voorzien van een cyclus die het leven van een 
heilige beschreef. Deze uitbreidingen kwamen voort uit de groei van het aantal 
monniken en de behoefte aan meer verbeeldingen van heiligenlevens, vooral na de 
besluiten in het Concilie van Trente. Het idee was dat deze heiligen hierdoor dicht bij de 
mensen werden gebracht, en de beschouwer zich kon inleven en aan hen een voorbeeld 
kon nemen. Het levensverhaal van de heilige Antoninus, dat zich afspeelde in Florence, 
was hier zeer geschikt voor. De fresco’s werden betaald door verschillende Florentijnse 
patricische families. Antonio Salviati was nauw betrokken bij het samenstellen van het 
programma, en had twee van de fresco’s gefinancierd. De eerste was een voorstelling 

                                                
180 Antonelli, L’officio proprio per Fra Girolamo Savonarola, 18. Vertaling: Het was verboden ‘om te 
noemen onder broeders, onder zusters, of onder leken de naam van Fra Girolamo Savonarola met 
traktaten van zijn leven, of van zijn wonderen, of zijn spullen, of zijn metgezellen, op enigerlei wijze, 
noch houdt men in de buurt van zijn portretten of afbeeldingen’. 
181 Sebregondi, Iconografia di Girolamo Savonarola 1495-1998, LXXIII. Vertaling: ‘En nog steeds is hij, 
de genoemde eerwaardige vader Fra Girolamo, afgebeeld op kleine medailles, in brons, in lood, in gips, 
en op papier, en door schilders op vele doeken, op panelen, dan weer maken zij zijn afbeelding groot, 
dan weer klein’. 
182 Schilders die in de kloostergang gewerkt hebben zijn: Bernardino Poccetti, Alessandro Tiarini, 
Lorenzo Cerrini, Michele Cinganelli, Fabrizio Boschi, Matteo Rosselli, Giovan Battista Vanni en 
Sigimondo Coccapani. 
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van Antoninus die het habijt ontvangt van de dominicaner orde, geschilderd door 
Bernardino Poccetti. De inscriptie luidt ‘Ad instanza del S. Ant[onio] Salv[ia]ti Mo 
Bernardino Poccetti pingea [presenta il] Giovinetto Antonio veste l’ abito dell’ ordine 
dominicano’. Dat Antonio’s naam expliciet vermeld wordt, is opvallend, en geeft aan 
hoezeer de Salviati hun band met dit klooster wilden tonen. Onder de andere fresco’s in 
de kloostergang staat alleen een beschrijving van de scène en een familiewapen. 
Nergens anders wordt de naam van de opdrachtgever genoemd. Het tweede fresco 
draagt het wapen van de Salviati-Guadagni, van Antonio en zijn tweede vrouw 
Cassandra Guadagni. Dit is de voorstelling waarin Antoninus het kind van de familie 
Filicaia opwekt, geschilderd door Ludovico Buti.183 
 De aartsbisschop had al eens willen voorkomen dat er een portret van de 
boeteprediker in de kloostergang van de Santa Maria Novella werd geschilderd: ‘Ho 
impeduto che la sua imagine non sia dipinta nel chiostro di Santa Maria Novella’.184 Dit 
was hem toen niet gelukt. Tussen 1581 en 1584 werden daar de lunetten voorzien van 
een cyclus over het leven van de heilige Dominicus, afgewisseld door een reeks 
portretten van dominicaner heiligen. Ludovico Capponi was de opdrachtgever van twee 
van deze lunetten, en naast de voorstelling van de ‘Missie van de Apostelen’, geschilderd 
door Bernardino Poccetti, was het portret van Savonarola te zien.185 Van de schildering 
is tegenwoordig helaas weinig meer over. Gelukkig heeft Fineschi in 1836 in zijn 
Memorie sopra il cimitero antico della chiesa di S. Maria Novella di Firenze het fresco 
beschreven: ‘Il ritratto poi, che qui accanto si vede è di mano dell’istesso Poccetti, il 
quale rappresento F. Girolamo Savonarola al naturale; e fu scritto il motto sopra di esso, 
che dice SUPER ETHERA NOTUS’.186 Ook Ludovica Sebregondi meldde in haar studie 
over afbeeldingen van Savonarola dat dit opschrift onder het portret zat, maar zij 
verdiept zich niet verder in de mogelijke betekenis hiervan.187 Naar mijn idee is het hier 
een uiting van de verering van Savonarola, gecombineerd met een liefde voor de 
letteren. De tekst komt uit de Aeneis van Vergilius. In boek één, vers 379 vinden we de 
regels: ‘sum pius Aeneas, raptos qui ex hoste Penates/ classe veho mecum, fama super 
aethera notus’. Hier wordt een aanduiding van Aeneas gegeven: zijn faam is ‘beroemd 
tot in de hemel’. De woorden ‘super aethera notus’ behoren tot deze beroemde passage 
en worden vaker geciteerd, onder andere door Petrarca in zijn Libri quattuor 
invectivarum contra medicum quendam. De tekst kan twee betekenissen hebben, ten 

                                                
183 Beide scenes komen ook voor in de Salviati-kapel, in de bronzen reliëfs van Giambologna. 
184 Antonelli, L’officio proprio per Fra Girolamo Savonarola, 27. 
185 Het portret van Savonarola in de kloostergang van de Santa Maria Novella is toegeschreven aan 
Bernardino Poccetti. Omdat het fresco zwaar beschadigd is, is dit niet met zekerheid vast te stellen. 
186 Fineschi, Memorie sopra il cimitero antico della chiesa di S. Maria Novella di Firenze, vol.2, 61. 
187 Sebregondi, Iconografia di Girolamo Savonarola, 110. 
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eerste dat Savonarola’s bekendheid uitstijgt boven velen, maar ook dat de faam van 
Savonarola zelfs in de hemel, en dus bij God, bekend is. Het zou kunnen dat de 
opdrachtgever Ludovico Capponi met deze tekst de afbeelding van Savonarola heeft 
willen legitimeren. Met het opschrift geeft hij aan dat Savonarola, net als de andere 
afgebeelde dominicanen, eveneens heilig zou moeten zijn. Het is niet volkomen zeker 
dat Ludovico van dit fresco de opdrachtgever is, maar om verschillende redenen lijkt het 
mij zeer aannemelijk. Ten eerste bevindt het zich naast de lunet waarvoor hij zeker de 
opdracht had gegeven. Ten tweede weten we uit de correspondentie tussen Ludovico en 
Caterina de’ Ricci dat hij al eerder gesproken had over het laten maken van een portret. 
Op 8 maart 1574 schreef Caterina aan Ludovico hoe Savonarola op een, nu onbekende, 
schildering eruit moest komen te zien ‘Et vi ricorda, che gli facciate fare le fiamme di 
fuocho appiè del Santo, o come sta bene, e in su la cappa e vestiri fiamme di oro, e in 
mano la palma, e, se si può, la faccia un po’più divota’.188 Het is niet bekend of dit 
schilderij nog bestaat. Ludovico ging in zijn liefde voor Savonarola in ieder geval zo ver 
dat hij deze durfde af te beelden, en daarmee tegen het beleid van de aartsbisschop in 
durfde te gaan.189 
 In de kloostergang van de San Marco verscheen Savonarola ook, als 
anachronistisch figuur, in de groep omstanders in het fresco met de beëdiging van 
Antoninus als aartsbisschop in 1446 (afb.48). Hij is opvallend groot afgebeeld en lijkt 
naar het portret van Fra Bartolomeo te zijn gemodelleerd dat op dat moment nog steeds 
in het bezit van de Salviati broers was.190 Het fresco was geschilderd door Bernardino 
Poccetti en betaald door de familie Gondi. Dit was de familie waartoe de bedenker van 
het programma voor de Salviati-kapel, Benedetto Gondi, ook toe behoorde. Door de 
broeders van San Marco moet toestemming voor deze iconografie zijn gegeven. De 
afbeeldingen bewijzen dat de cultus rond Savonarola aan het begin van de zeventiende 
eeuw zeker nog levendig was. Met Paus Clemens VIII (Ippolito Aldobrandini), verkozen 
in 1592, kwam er binnen de kerk langzaam verandering in hoe men dacht over 
Savonarola. De paus stemde vóór de canonisatie van de dominicaan. Ook kreeg hij in 
1599 Razzi’s biografie van Savonarola opgestuurd. Hij liet het werk zien aan kardinaal 
Alessandro de’ Medici, omdat hij het opnieuw wilde laten drukken. Alessandro 
reageerde, niet verwonderlijk, hier niet positief op.191 Antonio Salviati was weliswaar 
niet de opdrachtgever voor de lunet in de San Marco waar Savonarola expliciet was 

                                                
188 Agresti, ‘Epistolario’ III, 260. 
189 Ludovico’s interesse in Savonarola is al eerder beschreven in: Botke (2006), ‘Non si deve passare con 
silenzio. De Sala Grande in het Palazzo Capponi te Florence opnieuw bekeken’, masterscriptie 
(Rijksuniversiteit Groningen). 
190 Proto Pisano, ‘Il ciclo affrescato del primo chiostro di San Marco’, 329. 
191 Macey, ‘The lauda and the cult of Savonarola’, 471.  
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afgebeeld, niettemin moet hij op de hoogte zijn geweest van de keuze van de Gondi. Hij 
moet zich zelfs zeer bewust zijn geweest dat hij zich als opdrachtgever voor zijn 
kloostergangfresco omringd zag met andere Savonarola-aanhangers.  
 
Conclusie 

Filippo en zijn zonen Antonio en Averardo behoorden tot de ‘Florentijnse’ tak van de 
familie.  Zij waren in Florence gebleven en bezaten het oude familiepalazzo in de via del 
Palagio en het voormalige palazzo van de Gagliano in de via Cocomero. In tegenstelling 
tot Jacopo Salviati, die zijn nieuwe appartement had laten beschilderen met 
mythologische en klassieke voorstellingen en de ruimtes vol had laten zetten met 
antieke sculpturen, prefereerden Filippo en zijn zonen Antonio en Averardo een sobere 
en vrome inrichting die voornamelijk bestond uit religieuze werken. Hun vermogen 
hadden zij grotendeels besteed aan kerkelijke opdrachten. Filippo was verantwoordelijk 
voor de nieuwe kerk bij het klooster van San Vincenzo in Prato, en samen met zijn 
zonen voor de kapel in de kerk van San Marco te Florence. De laatste was een van de 
kostbaarste en indrukwekkendste projecten in het Florence van de late zestiende eeuw. 
De zonen Antonio en Averardo hadden kosten noch moeite gespaard om aan de wens 
van hun vader Filippo te voldoen. De iconografie van de kapel was gewijd aan het leven 
van de heilige Antoninus. Hier binnen was een nog groter, overkoepeld thema te 
ontdekken, namelijk ‘verlossing’. De kapel toont een zeer uitgedacht programma: van de 
crypte waar het visioen van Ezekiel is afgebeeld en de opwekking van Lazarus, naar de 
drie panelen van Allori, Naldini en Il Poppi, dan via de bronzen engel die met zijn vinger 
omhoog wijst, en de profeet Jacob en de begeleidende sibille, naar Antoninus die 
opstijgt naar de hemel, met als climax geheel bovenin Christus’ hemelvaart. Alle 
voorstellingen tonen ons de weg richting verlossing. 
 In de hedendaagse literatuur is er tot nu toe weinig oog geweest voor de manier 
waarop de Salviati zich konden manifesteren doormiddel van deze kapel. Dat Averardo 
en Antonio graag wilden laten blijken dat zij verantwoordelijk waren voor de bouw, en 
dat het tevens hun familiegraf was, is te zien in de details. De namen, wapenschilden, 
embleem, en motto van de familie Salviati zijn te vinden in verschillende delen van het 
ontwerp: aan de buitenzijde van de kapel, in de glas in lood ramen, op het plafond van 
de vestibule, op de marmeren friezen boven de deuren, over de breedte van de gehele 
kapel, en zelfs op het borduurwerk van de kazuifel die de priester droeg op speciale 
dagen. Daarnaast verwijzen heiligenbeelden naar de drie opdrachtgevers, en vinden we 
de portretten van Antonio en Averardo terug in de schilderingen van Passignano. De 
Salviati waren dus alom vertegenwoordigd in de ruimte, en de naam van de familie was 
voor goed verbonden met deze bijzondere plek. 
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Ben-Aryeh Debby stelde dat de Medici-groothertog grote invloed moeten hebben gehad 
op de iconografie van de kapel, omdat deze Antoninus wilde promoten als alternatief 
voor Savonarola. ‘The Medici and their supporters in the sixteenth century encouraged 
an alternative cult, trying to steer popular sentiment away from the zealous prophet 
Savonarola and towards the more agreeable Antoninus’.192 Dit is, denk ik, een te simpele 
voorstelling van zaken, vooral omdat we weten dat Filippo en zijn zonen zeer betrokken 
waren bij het klooster in Prato en de verering van de boeteprediker. Het is daarom 
onwaarschijnlijk dat de kapel als specifiek doel had een nieuwe cultus rond Antoninus 
te entameren, ook omdat Cornelison in haar studie duidelijk heeft gemaakt dat er sinds 
de vijftiende eeuw al een levendige cultus rond de heilige Antoninus bestond.193 De 
kapel moet naar mijn idee eerder gezien worden als een versterking van de bestaande 
verering, zoals ook Michael Cole in zijn hoofdstuk over de Salviati-kapel concludeert.194 
Hoewel Cole in het midden laat of het nu gaat om pro-Medici of pro-Savonarola 
iconografie: ‘More useful is to watch how politics and religious conflicts opened a space 
in which the ambitions of multiple actors could play out. These actors included the 
Salviati brothers, who, in serving the somewhat misaligned interests of the duke, the 
archbishop, and their own father, found a way to build the most splendid chapel the city 
had seen’.195 Dit laatste is zeker te voorzichtig. Door de aversie van aartsbisschop 
Alessandro de’ Medici tegen de verheerlijking van de dominicaan, zou het voor de 
Salviati niet gunstig zijn dit openlijk in de kapel uit te dragen. De iconografie van de 
kapel was daarom meer dan alleen een poging om de interesses van de verschillende 
spelers te bedienen. Het was Averardo en Antonio hier gelukt om verdekt de 
herinnering aan Savonarola levend te houden. Zij toonden hiermee een zekere 
autonomie ten opzichte van de familie Medici. Het was dezelfde autonomie die hun 
zwager Jacopo voelde, maar op een geheel andere wijze in zijn Palazzo Salviati had 
gedemonstreerd. Deze aanmerkelijke onafhankelijkheid kwam voort uit het besef van 
de importantie van de eigen familie, en een goede samenwerking met het 
groothertogelijke hof. 

Hoewel Cosimo I zich wat misprijzend had uitgelaten over Filippo’s adoratie 
van Caterina de’ Ricci, was de verhouding tussen Filippo’s familie en de groothertogen 
nooit verstoord geraakt. Dat de latere groothertogen betrokken waren bij de bouw van 
de kapel is dan ook niet verwonderlijk, vooral omdat het om zo’n prestigieus project in 
de stad ging. Het project was al ver gevorderd voordat besloten werd dat de 
feestelijkheden rond de verplaatsing van het lichaam van de heilige onderdeel zouden 
                                                
192 Ben-Aryeh Debby, ‘Giambologna’s Salviati reliefs of St. Antoninus of Florence’, 198. 
193 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, part 1. 
194 Cole, Ambitious form, 206. 
195 Idem, 211.  
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gaan uitmaken van het huwelijk van Ferdinando I. In eerste instantie leek het alsof de 
groothertog zich het project in dit late stadium toe-eigent. Maar de unieke 
samenwerking tussen de Salviati en Medici bij de feestelijkheden was voor beide 
partijen zeer gunstig. Dat Antonio en Averardo over de beste architect en beeldhouwer 
van hun tijd konden beschikken, was dankzij de voorspraak van Francesco I de’ Medici. 
Diens broer Ferdinando I de’ Medici gebruikte de kapel en de religieuze feestelijkheden 
rond de verplaatsing van het lichaam van de Heilige Antoninus voor zijn eigen 
huwelijksfeest, en kon daarmee de grandeur van de Salviati-kapel voor zijn eigen 
zelfrepresentatie aanwenden. Het gevolg was dat er veel meer hooggeplaatste 
geestelijken en heersers van andere gebieden op het Italiaanse schiereiland bij de 
plechtigheid aanwezig waren. De familie Salviati, wier naam overal in de kapel zichtbaar 
was, kreeg hierdoor lof en erkenning voor het project. De manier waarop de twee 
families bij dit grote project gebruik van elkaar maakten, was een bijzondere 
constellatie, waar beide partijen naar mijn idee evenveel van konden profiteren. 
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Afbeeldingen 
 

 
 

 

 
 

 

afb.1: Palazzo Salviati (nu Gerini) in 
de via Ricasoli. 

afb.2: Anoniem, Plattegrond van Palazzo Salviati in de via del Palagio, 
eerste verdieping, 1818, GDSU, Florence. Bron: Carrara, ‘Salviati e 
Serristori: le dimore a Firenze in età Barocca’, 2003. 

afb.3 Fra Bartolomeo, Girolamo 
Savonarola, ca. 1498, olieverf op 
paneel, 47 x 31 cm., Museo Nazionale 
di San Marco, Florence. 
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afb.4: Kerk van San Vincenzo, zijgevel en interieur met wapen van de familie Salviati, Prato. 

afb.5: Kerk van San Marco, gevel en interieur, Florence. 

afb.6: Giambologna, Studie voor de plattegrond van de kapel in San Marco 
(recto) en Studie voor het hoofdaltaar van de kapel in San Marco (verso),  

ca. 1579, pen en zwarte inkt op papier, GDSU, Florence. 
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afb.7: Giambologna, 
Salviati-kapel, San Marco, 
Florence. 

afb.8: Antonio Dosi, Gaddi-
kapel, Santa Maria Novella, 
Florence. 

afb.9: Antonio Dosi, Niccolini-kapel, Santa Croce, Florence 

afb.10: Rechter zijwand, Salviati-
kapel, San Marco, Florence.  
Foto: auteur. 
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afb.11: Giambologna en 
Francesco Francavilla,  
Heilige Antonius Abt,  
1581-1588, marmer,  
San Marco, Florence.  
Foto: Sailko,  
Wikimedia Commons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
afb.12: Giambologna en 
 Francesco Francavilla,  

Heilige Thomas van Aquino,  
1581-1588, marmer,  

San Marco, Florence.  
Foto: Sailko,  

Wikimedia Commons.  
 
 

afb.14: Giambologna en  
Francesco Francavilla,  
Heilige Dominicus,  
1581-1588, marmer,  
San Marco, Florence.  
Foto: Sailko,  
Wikimedia Commons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afb.15: Giambologna en  
Francesco Francavilla,  

Heilige Eduard de Belijder,  
1581-1588, marmer,  

San Marco, Florence.  
Foto: Sailko,  

Wikimedia Commons. 
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afb.13: Linker zijwand, Salviati-kapel,  
San Marco, Florence. 

afb.16: Hoofdaltaar, Salviati-kapel, San 
Marco, Florence. 

afb.17: Giambologna en 
Francesco Francavilla, 
Johannes de Doper,  
1581-1588, marmer,  
San Marco, Florence.  
Foto: Sailko,  
Wikimedia Commons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afb.18: Giambologna en 
Francesco Francavilla,  

De heilige Filippus,  
1581-1588, marmer,  

San Marco, Florence.  
Foto: Sailko,  

Wikimedia Commons. 
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afb.19: Giambologna en Domenico 
Portigiano, Antoninus ontvangt het 

habijt van Giovanni Dominici, ca. 
1580, brons reliëf, 147 x 110 cm, San 

Marco, Florence. Foto: Alinari. 

afb.20: Giambologna en Domenico 
Portigiano, Antoninus verdeelt 
aalmoezen onder de armen en 

kreupelen, ca. 1580, brons reliëf, 
147 x 110 cm, San Marco, Florence. 

Foto: Alinari. 

afb.21: Giambologna en Domenico 
Portigiano, Antoninus predikt voor 

het Florentijnse volk, ca. 1580, 
brons reliëf, 147 x 110 cm, San 

Marco, Florence. Foto: Alinari. 

afb.22: Giambologna en 
Domenico Portigiano, Antoninus 
voor het Palazzo della Signoria, 

ca. 1580, brons reliëf, 147 x 110 
cm, San Marco, Florence.  

Foto: Alinari. 
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afb.23: Giambologna en 
Domenico Portigiano, Antoninus 
schenkt vergiffenis aan de Otto di 
Guardia, ca. 1580, brons reliëf, 
147 x 110 cm, San Marco, 
Florence. Foto: Alinari. 

afb.24: Giambologna en 
Domenico Portigiano, Antoninus 
wekt het kind van de familie 
Filicia op, ca. 1580, brons reliëf, 
147 x 110 cm, San Marco, 
Florence. Foto: Alinari. 

afb.25: Alessandro Allori, Christus in 
Limbo, 1580-1589, olieverf op paneel, 
326 x 233 cm., San Marco, Florence. 
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afb.26: Giovanni Battista 
Naldini, Bekering van 

Mattheus, 1580-1589, olieverf 
op paneel, 326 x 233 cm.,  

San Marco, Florence. 

afb.27: Francesco Morandini, 
Christus die de leproos 

geneest, 1580-1589, olieverf op 
paneel, 326 x 233 cm.,  

San Marco, Florence. 

afb.28: Crypte onder de Salviati-kapel, San 
Marco, Florence.  

Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.30: Giovanni Battista Naldini, Opwekking 
van Lazarus, 1579-1582, fresco, San Marco, 

Florence. Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.29: Giovanni Battista Naldini, Putti 
met het wapen van de familie Salviati, 

1579-1582, fresco, San Marco, Florence.  
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 
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afb.31: Alessandro Allori en 
werkplaats, Vier deugden: Trouw, 
1579-1588, fresco, San Marco, 
Florence. Foto’s: Sailko, Wikimedia 
Commons. 

afb.32: Alessandro Allori en 
werkplaats, Vier deugden: Liefde 
voor God, 1579-1588, fresco, San 
Marco, Florence. Foto’s: Sailko, 
Wikimedia Commons. 

afb.33: Alessandro Allori en 
werkplaats, Vier deugden: Hoop, 
1579-1588, fresco, San Marco, 
Florence. Foto’s: Sailko, Wikimedia 
Commons. 

afb.34: Alessandro Allori en 
werkplaats, Vier deugden: 
Naastenliefde, 1579-1588, fresco, 
San Marco, Florence. Foto’s: 
Sailko, Wikimedia Commons. 



 

 -225- 

 

                     

                     

 
 
  

afb.35: Alessandro Allori en 
werkplaats, Antoninus die de 

wasmand heelt, 1579-1588, 
fresco en goud, San Marco, 

Florence. Foto: Sailko, 
Wikimedia Commons. 

afb.36: Alessandro Allori en 
werkplaats, Antoninus zegent 

Dante Castiglione en Marietta, 
1579-1588, fresco en goud, San 
Marco, Florence. Foto: Sailko, 

Wikimedia Commons. 

afb.37: Alessandro Allori en 
werkplaats, De Goddelijke 

waarheid, het wapen en embleem 
van de familie Salviati, 1579-1588, 

fresco, San Marco, Florence.  
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 
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afb.38: Alessandro Allori en werkplaats, koepel van de Salviati-
kapel, 1579-1588, fresco, San Marco, Florence.  
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.39: Alessandro Allori en werkplaats, Antoninus op zijn 
sterfbed, 1579-1588, fresco, San Marco, Florence.  
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.40: Detail van Antoninus op zijn sterfbed, 
met (mogelijk) portret van Filippo Salviati. 
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 
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afb.41: Alessandro Allori en werkplaats, Lijkstoet van de heilige 
Antoninus, 1579-1588, fresco, San Marco, Florence.  

Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.42: Alessandro Allori en werkplaats, Droom van de non,  
1579-1588, fresco, San Marco, Florence.  

Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.43: Plafond, Salviati-kapel, San Marco, Florence.  
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 
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afb.44: Domenico Passignano, Opbaring van de heilige Antoninus, 1579-1591, 
fresco, San Marco, Florence. Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.46: Domenico Passignano, Processie door Florence, 1579-1591,  
fresco, San Marco, Florence.  Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 
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afb.45: Detail van Opbaring van 
de heilige Antoninus, met 
portretten van Filippo Salviati, 
Domenico Passignano, Giovanni 
Battista Naldini, Alessandra Nerli 
en Lucrezia da Gagliano. Foto: 
Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.47: Detail van de Processie 
door Florence, met de portretten 
van Averardo en Antonio Salviati. 
Foto: Sailko, Wikimedia 
Commons. 

afb.48: Bernardino Poccetti, 
Beëdiging van Antoninus als 
aartsbisschop in 1446, ca. 1602, 
fresco, kloostergang van de San 
Marco, Florence. 
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