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7. CONCLUSIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kunstopdrachten en verzamelingen van de Salviati, en de veranderingen die het 
mecenaat van de familie gedurende de zestiende en zeventiende eeuw onderging, zijn 
het onderwerp van dit proefschrift. Uit de kunstwerken en opdrachten is af te leiden hoe 
de maatschappij van Florence in anderhalve eeuw sterk veranderde; de werken 
weerspiegelen en signaleren, direct en indirect, de politieke, economische en sociale 
ontwikkelingen. Tevens is duidelijk geworden dat de uitingen van de leden van de 
familie Salviati altijd gerelateerd kunnen worden aan de houding die zij innamen ten 
opzichte van de Medici, die in de loop van deze periode de absolute macht in de staat 
verwierven. Kenmerkend voor deze houding was dat de meeste Salviati in hun 
‘cultuurpolitiek’ zoveel mogelijk streefden naar een gelijkwaardige status, ook toen zij 
de facto steeds afhankelijker van de Medici werden. Zij konden zich deze opstelling 
permitteren vanwege hun al vroeg verworven rijkdom, macht en invloed, en de nauwe 
familiebanden die ze daardoor tot op het hoogste niveau met de Medici waren 
aangegaan. 
 De cruciale band tussen de Salviati en Medici was bij Jacopo di Giovanni (1461-
1533) begonnen. Door zijn huwelijk met Lucrezia de’ Medici, een dochter van Lorenzo il 
Magnifico, kwam hij dichtbij het hart van de macht, maar dit betekende geenszins dat 
hij de Medici-zaak zonder voorbehoud steunde. Hij bleef zoveel mogelijk zijn eigen 
koers varen, waarbij zijn eerste zorg was te voorkomen dat te veel macht zou komen te 
liggen bij één enkele persoon. Tegelijk was hij er constant op uit zijn eigen positie en die 
van zijn familie te behouden en te versterken. Als het nodig was zich tegen de Medici uit 
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te spreken, deed hij dat, omdat hij wist dat hij de positie had om dat zonder heel veel 
gevaar te kunnen doen. Deze status werd geschraagd door de sterke positie van de 
Salviati-bank, waarop de Medici in belangrijke mate steunden. Binnen de ruimte die 
Jacopo voor zichzelf wist te creëren, kon hij zelfs zijn pro-Savonaroliaanse devotie 
etaleren zonder bang te hoeven zijn voor repercussies van de kant van de heersende 
familie. Die onafhankelijke opstelling van de Salviati ten opzichte van de Medici werd 
nog sterker, toen in 1512 Giuliano de Medici aan de macht kwam in Florence. Jacopo 
vertrok naar Rome en vestigde zich daar als eerste van zijn familie. Deze tak van de 
Salviati, later wel de ‘Romeinse’ tak genoemd, ontwikkelde een sterke financieel-
economische band met het pauselijk hof en de al in Rome aanwezige Florentijnse 
bankiersfamilies.  

De balans die Jacopo zo zorgvuldig voor zichzelf creëerde, werd gereflecteerd 
en uitgedragen in de opdrachten voor kunst en architectuur die hij verstrekte. In zijn 
villa bij Ponte alla Badia liet hij zijn familiedevies afbeelden samen met dat van zijn 
vrouw Lucrezia de’ Medici, om zo de verbondenheid van de twee families uit te drukken. 
De binnenplaats van de villa gaf hij een uiterlijk vergelijkbaar met dat van de 
binnenplaats van Palazzo Medici in Florence, maar hij volgde dit voorbeeld absoluut 
niet blindelings na, zoals de tondi goed laten zien. In de decoraties die hij in zijn 
privékapel liet aanbrengen toonde hij opnieuw zijn onafhankelijkheid. Hij nam daarin 
namelijk stelling tegen de ondeugd van het kwaadspreken en het liegen, en daarmee 
vóór oprechtheid en autonomie, ook als dit hem in botsing zou kunnen brengen met zijn 
schoonfamilie. Het evenwicht dat Jacopo zocht en liet verbeelden, bleek echter van 
betrekkelijke waarde. Het was al te subtiel om te worden begrepen toen de Medici van 
hun macht waren beroofd en hun tegenstanders het voor het zeggen hadden. Die zagen 
in Jacopo toch veel meer de Medici-partijganger, die hij geprobeerd had niet te zijn. Dat 
werd heel duidelijk toen in 1529 Jacopo’s villa bij Ponte alla Badia, tegelijk met de 
Medici villa te Careggi, in brand werd gestoken. 

Rond het midden van de zestiende eeuw was de politieke situatie sterk 
veranderd. Met Alessandro en later Cosimo als hertog waren de Medici vast in het zadel 
gekomen. Voor een onafhankelijke koers zoals Jacopo die had nagestreefd en 
uitgedragen, was nu minder ruimte. Zijn zoons waren daar dan ook niet meer op uit. De 
jongste, Alamanno (1510-1571), steunde zijn neef Cosimo de’ Medici volledig en trad bij 
hem in dienst. Deze loyaliteit gaf hem en zijn familie een status in de stad die zij anders 
niet zouden hebben gehad en die hij dan ook met gretigheid toonde. Zo kreeg deze tak 
van de Salviati met hem voor het eerst de beschikking over een eigen indrukwekkend 
stadspalazzo. Boven de ingang liet Alamanno veelbetekenend het wapen van Cosimo 
aanbrengen. Weinig Florentijnse patriciërs waren bereid om over te gaan tot zo een 
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demonstratieve blijk van trouw aan het regime. Bij de inrichting en decoratie van zijn 
palazzo sloot Alamanno vervolgens nadrukkelijk aan bij de artistieke cultuur die zich 
inmiddels rond het Medicihof had gevormd. Hij kreeg toegang tot de recent opgerichte 
tapijtenwerkplaats van Cosimo, en hem werd de mogelijkheid geboden kunstwerken uit 
de Medicicollectie voor zichzelf te laten kopiëren. De relatie was echter niet geheel 
eenzijdig. Zo zorgde Alamanno er voor dat getalenteerde kunstenaars bij Cosimo I 
geïntroduceerd werden, van wie de belangrijkste Francesco Salviati was. 

Heel anders dan Alamanno hadden diens twee oudere broers, Giovanni (1490-
1553) en Bernardo (1508-1568), zich juist tegen het nieuw gevestigde Medici regime 
gekeerd. Vanuit Rome traden zij op als leiders van de daar gevestigde fuorusciti, die 
zich lange tijd hadden verzet tegen de aanstelling van Cosimo als hoofd van de 
Florentijnse staat. Na het verlies van de fuorusciti tijdens de slag bij Montemurlo waren 
de verhoudingen met Cosimo nog verder bekoeld. De aversie tegen het machtsvertoon 
van de Medici maakte dat Giovanni een opmerkelijke wijziging aanbracht in het motto 
dat bij zijn wapen hoorde, en dat hij opvallend veel werk maakte van de uitbeelding van 
de Heilige Johannes de Doper. Dit was zijn naamheilige, maar ook de belangrijkste 
stadspatroon van Florence. Tevens zijn in de inventaris van Giovanni’s bezittingen door 
mij geen Mediciportretten aangetroffen, hoewel de Medici toch familie van hem waren. 
Bij deze uitingen van antagonisme jegens Cosimo voegden zich ook tekenen van 
emulatie, zoals de uitgebreide verzameling kostbare objecten die Giovanni bijeen had 
gebracht. Ook de grootsheid van Giovanni’s architecturale opdrachtgeving was 
opvallend, al is deze door zijn plotselinge overlijden deels bij intenties gebleven. Bij 
Giovanni was er dus, anders dan bij Alamanno, geen sprake van politieke en culturele 
assimilatie met het nieuwe Medici regime in Florence, maar juist van tegenstand. Dit 
ging goed samen met Giovanni’s loyaliteit als kardinaal aan de kerk, vooral  onder paus 
Paulus III die een uitgesproken tegenstander van Cosimo was. Bernardo, hoewel 
politiek gezien op een lijn met zijn broer Giovanni, zette zich in zijn visuele 
representatie veel minder af tegen de Medici. Hij toonde de afstand die hij van hen had 
genomen door zich in zijn opdrachten eerder met zijn nieuwe woonplaats Rome, waar 
hij in 1561 kardinaal was geworden, te associëren dan met Florence. Opvallend is dat de 
politieke en culturele opstelling van Giovanni en Bernardo hen nooit in conflict heeft 
gebracht met hun jongere broer Alamanno. De verstandhouding bleef goed en zij bleven 
elkaar op het persoonlijke vlak steunen. Dit duidt erop dat de ‘Romeinse’ tak van de 
Salviati door een sterke familieband bijeen werd gehouden. Wat ook een rol kan hebben 
gespeeld is dat het antagonisme dat de twee Romeinse Salviati-broers tegen Cosimo 
toonden, hoewel overtuigd, toch minder heftig was dan dat van andere, nog meer op de 
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voorgrond tredende Florentijnse fuorusciti-leiders in Rome, zoals Filippo Strozzi en 
Niccolò Ridolfi. 

Bij de volgende generatie Salviati zien we, in de verhouding tot het Medici 
regime, niet langer Jacopo’s streven naar een onafhankelijke positie, maar ook niet de 
polarisatie die de generatie van Alamanno, Giovanni en Bernardo kenmerkte. 
Alamanno’s zoon Jacopo (1537-1586) betrachtte een veel neutraler houding ten opzichte 
van de groothertog en diens familie. Dit had te maken met de politieke situatie aan het 
einde van de zestiende eeuw. Na het lange bewind van Cosimo I en zijn opvolger 
Francesco I de’ Medici was duidelijk geworden dat de Medici in Florence aan de macht 
zouden blijven. Na de dood van Giovanni en Bernardo waren de politieke spanningen 
tussen de Salviati en Medici gaandeweg verdwenen. Had Alamanno zijn loyaliteit aan 
het Mediciregime nog moeten tonen, door zijn bereidheid om tal van hof- en 
magistratelijke functies te vervullen, voor Jacopo leek dat niet langer nodig. Er hoefde 
niets meer bewezen te worden en de nauwe familieband met de Medici stelde Jacopo in 
staat om met hen, in ieder geval op cultureel gebied, vrijwel op voet van gelijkheid te 
verkeren. Veelzeggend is wat de Venetiaanse gezanten in 1579 vertelden over de aard 
van de relatie die Jacopo en zijn vrouw met het groothertogelijk paar hadden. Deze zeer 
vertrouwelijke omgang maakte dat Jacopo direct invloed kon uitoefenen op zijn 
achterneef, zonder op de een of andere manier in diens dienst te zijn of hem met vleierij 
in te palmen. Zo valt te verklaren dat Jacopo weliswaar portretten van het 
groothertogelijk paar bezat, maar dat hij deze, samen met enkele portretten van zijn 
eigen familie, in het oude deel van het palazzo liet hangen. Zij kregen geen plek in het 
appartement waarmee hij het gebouw had verrijkt en waarin hij zijn visuele zelf-
representatie concentreerde. Heel anders dan voor bijvoorbeeld de Capponi, was het 
voor Jacopo niet nodig de nadruk te leggen op wat het voorgeslacht had gedaan voor het 
vaderland of op de loyaliteit van de huidige Salviati aan de Medici. Hij kon ervoor 
kiezen zichzelf door middel van zijn kunstopdrachten en zijn verzamelactiviteiten op 
een andere manier te presenteren: persoonlijker en zonder zich te hoeven afzetten 
tegen, dan wel te conformeren aan de Medici. Er was sprake van een vorm van 
gelijkwaardigheid, waarbij Jacopo aan thema’s die ook in de visuele representatie van 
de Medici voorkwamen een originele draai gaf. Hij kon dit alles doen mede doordat zijn 
familie aan het einde van de zestiende eeuw nog steeds een van de rijkste in de stad was. 

De zogeheten ‘Florentijnse’ tak van de Salviati nam aan het eind van de 
zestiende eeuw een tot op zekere hoogte vergelijkbare positie in ten opzichte van het 
groothertogelijk hof. Hun weg daarnaartoe was echter anders. Filippo (1515-1572) had 
zich van meet af aan loyaal getoond aan het nieuw Medicibewind en zijn zoons Averardo 
(1542-1595) en Antonio (1554-1619) namen deze houding over. Zij waren, anders dan de 
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‘Romeinse’ Salviati-tak, weliswaar niet direct door familiebanden gerelateerd aan de 
Medici, maar hadden zeer goede connecties met het groothertogelijk hof. De twee 
families werkten ook op financieel gebied nauw met elkaar samen. De loyaliteit leek 
onomstreden en zij hoefden, anders dan hun neef Alamanno, deze niet opvallend te 
tonen. Filippo en zijn zonen schijnen het zelfs helemaal niet nodig te hebben gevonden 
om vele Mediciportretten op te hangen aan de muren van hun palazzo. Averardo en 
Antonio voelden zich naar het schijnt net zo vrij als hun zwager Jacopo om hun 
opdrachtgeving naar eigen inzicht in te richten, alleen kreeg deze bij hen wel een andere 
vorm en lading.  

Was bij de oude Jacopo van de ‘Romeinse’ tak duidelijk sprake geweest van 
waardering voor de figuur en de opvattingen van Savonarola, bij diens zoons en 
kleinzoons was daar weinig meer van te merken. Bij de ‘Florentijnse’ tak was dat heel 
anders. Filippo was een bewonderaar van de priores Caterina de’ Ricci en zeer 
betrokken bij de Savonarola-verheerlijking die plaatsvond in haar klooster in Prato. 
Filippo’s zonen namen deze bewondering over en lieten deze zelfs, in weerwil van 
aartsbisschop Alessandro de’ Medici die een afkeer had van Savonarola, subtiel tot 
uitdrukking komen in de uitvoering van hun opdracht voor de kapel voor de Heilige 
Antoninus in de San Marco kerk. De kapel, die in dezelfde jaren werd gerealiseerd als 
het nieuwe appartement van Jacopo, toont niet alleen Antonio en Averardo’s relatief 
onafhankelijke positie ten opzichte van het groothertogelijk hof, zij laat ook zien dat de 
‘Florentijnse’ Salviati bij de bouw en tijdens de viering van de verplaatsing van het 
lichaam van de heilige, een interactie met de Medici aangingen op een niveau dat bijna 
geen enkele andere Florentijnse patricische familie had bereikt. Mogelijk had Jacopo dit 
ook gekund, maar hij had ervoor gekozen zijn grootschalige project binnen de muren 
van zijn palazzo te houden.  

In de zeventiende eeuw veranderde de houding van de Salviati tot de Medici 
opnieuw, en daarmee ook de toon van hun visuele representatie. Aan het begin van die 
eeuw werden de eerste tekenen van een zware economische recessie zichtbaar. De crisis 
raakte Toscane het hardst in de jaren twintig. De handel in stoffen stagneerde, de 
banken deden minder goede zaken en de Florentijnse patriciërs moesten nieuwe 
manieren vinden om geld te verdienen. Een oplossing lag in het investeren in land en 
landgoederen. Hierbij speelde tevens de interesse in het verkrijgen van adellijke titels 
een rol. De ‘Romeinse’ tak van de Salviati was onderdeel van deze ontwikkeling. De 
kleinzoon van Jacopo, Jacopo di Lorenzo (1607-1672) erfde via zijn vader de titel van 
markies en werd later zelfs hertog van Giuliano. Jacopo was een edelman geworden met 
land en een hoveling. Om zijn positie meer aanzien te geven, besloot hij wel gebruik te 
maken van zijn indrukwekkende familiegeschiedenis. Hij koos echter niet voor de rol 
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die zijn voorvaderen hadden gespeeld, maar richtte de aandacht specifiek op de Salviati-
vrouwen, Maria en Francesca. Hij wilde specifiek het feit benutten dat Cosimo I en 
Alessandro de’ Medici beiden een Salviati als moeder hadden. Door deze vrouwen als 
onderwerp voor een schilderij en gedicht te nemen, kon Jacopo niet alleen de betekenis 
van de Salviati voor de Florentijnse geschiedenis bevestigen, maar tevens een inherente 
boodschap sturen aan de Mediciheersers van zijn eigen tijd. Jacopo kon laten zien dat 
hij en de Medicigroothertog dezelfde wortels hadden. Maar de opdracht voor het 
schilderij van Furini en het gedicht van Salvadori gaat nog een stap verder. Waar 
Jacopo’s voorvaders de familieband van de Salviati met de Medici nooit hadden 
gebruikt om hun eigen familie boven die van de Medici te stellen, deed de jonge hertog 
dit wel. De ‘Gloria della casa Salviati’, die gedurende de eeuw daarvoor zo 
vanzelfsprekend was geweest, werd nu door Jacopo, met behulp van de Salviati-
vrouwen, expliciet gebruikt om te kunnen wedijveren met de familie Medici. Dit was 
echter een strijd die alleen nog binnen de kunsten gewonnen kon worden.   

Van de belangrijke positie en het hoge aanzien dat de familie had gekend tot in 
de zeventiende eeuw, was in de daaropvolgende eeuwen steeds minder terug te vinden. 
De omvangrijke kunstverzameling van de familie kwam uiteindelijk in handen van 
hertog Jacopo Salviati (1607-1672) en bestond uit een cumulatie van de collecties van 
generaties Salviati. Diens zoon Francesco Maria (1629-1698) en daarna de kleinzoon 
Anton Maria (ca.1665- 1704) erfden deze bezittingen. In de achttiende eeuw verkreeg 
Anton Maria’s enige kind, dochter Caterina Zefferina Salviati (?-1756), de collectie 
kunstwerken, antieke sculpturen en kostbare objecten. Hiermee stierf de belangrijkste 
tak van de ‘Romeinse’ Salviati uit. De titel hertog van Giuliano en het bijbehorende 
landgoed dat de familie had verworven, ging over naar de ‘Florentijnse’ tak van de 
familie en kwam in handen van Antonino Salviati (1658-1723).1 Leden uit deze tak 
bleven tot in de twintigste eeuw grondbezitters in Toscane, maar verloren langzaam aan 
invloed en rijkdom. Caterina Zefferina trouwde uiteindelijk met Fabrizio Colonna. Door 
dit huwelijk is een deel van verzameling van de Salviati tegenwoordig nog te vinden in 
Palazzo Colonna in Rome. Antonio Salviati (1816-1890), een verre afstammeling van de 
door mij bestudeerde leden van de familie, begon in 1859 een glaswerkplaats in Venetië 
en hij maakte daar de naam van de Salviati opnieuw groot. Hij werd een van de meest 
beroemde glasmakers van zijn tijd en was verantwoordelijk voor de heropleving van de 
glasproductie op Murano. 

                                                
1 Vrouwen konden deze titel niet erven. Antonino liet meteen zijn naam aanbrengen boven de deur van 
de villa bij San Giuliano. Nibby, Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de’ ditorni di Roma, 
vol.2, 125. Hij liet zijn land in 1713 op een medaille afbeelden door Massimiliano Soldani. Keutner, 
Massimiliano Soldani e la famiglia Salviati, 139. 
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De familie Salviati leek in de negentiende eeuw vooral een geliefd onderwerp voor korte 
opera’s en toneelstukken die handelden over het leven in zeventiende-eeuws Florence. 
Dit kwam voornamelijk door het tragische maar tevens smeuïge liefdesverhaal van 
hertog Jacopo en de moord op zijn maîtresse door zijn vrouw Veronica Cybo. Ook 
poëzie geschreven door hertog Jacopo genoot nog enige waardering in deze tijd. In het 
begin van de twintigste eeuw was de familie echter nauwelijks meer onderwerp van 
studie of discussie. In de kunsthistorische literatuur was de schilder Francesco de enige 
‘Salviati’ die nog noemenswaardige aandacht kreeg. Studies waren vooral gericht op 
individuele kunstenaars of de familie Medici. Maar hoewel de belangstelling voor de 
Salviati in kunsthistorisch onderzoek bijna geheel was verdwenen, waren de 
overblijfselen van hun invloed nog duidelijk aanwezig. Men kon in Florence en Rome de 
huizen van de Salviati vinden en soms zelfs binnenlopen. Zo is Jacopo’s palazzo in de 
via del Corso sinds 1921 een vestiging van de Banca Toscana. De kapel in de San Marco 
was sinds de bouw in al haar glorie te bewonderen en is nog altijd de meest 
indrukwekkende en rijkversierde grafkapel van de gehele kerk. De tuin en het casino 
achter de SS. Annunziata geven nog steeds een beeld van de omvang en grandeur van de 
tijd onder de Salviati. In Florence, maar tevens in musea over de hele wereld, zijn 
schilderijen uit de Salviati-collectie te bewonderen, en treedt men in Rome Palazzo 
Colonna binnen, dan wordt men overweldigd door de vele prachtige sculpturen en 
schilderijen die bijna allemaal voorheen in Salviati bezit waren of zelfs in opdracht van 
de familie zijn gemaakt.  

Pas na het midden van de twintigste eeuw, door onder andere de vele artikelen 
van Ewa Karwacka-Codini en Miletta Sbrilli, en recent door de studie van de Antoninus-
kapel door Sally Cornelison, is er meer aandacht gekomen voor de Salviati als 
opdrachtgevers. Het ging in deze studies echter altijd, met uitzondering van het meer 
historische boek van Hurtubise, om individuele leden van de familie en afzonderlijke 
projecten. Een analyse van de kunstopdrachten en het verzamelen van de Salviati over 
meerdere generaties ontbrak nog. Hierdoor was een mogelijk continuïteit of 
discontinuïteit van bepaalde houdingen en uitingen over een langere periode niet 
duidelijk. Doordat in dit proefschrift niet individuele opdrachtgevers, maar vijf 
generaties van de Salviati bestudeerd zijn, wordt voor het eerste een lijn zichtbaar in het 
onderzoek naar het mecenaat van deze familie. De Salviati gebruikten kunst voor 
politieke doeleinden en zelf-representatie, en het is gebleken dat de relatie tot de familie 
Medici, even als de reacties op de politieke ontwikkelingen, hierin telkens een cruciale 
rol spelen.  
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