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Stellingen behorende bij het proefschrift van Klazina Dieuwke Botke 
 

‘La gloria della famiglia Salviati’ 
Kunstmecenaat van de Salviati in Florence tijdens de heerschappij van de Medici 

 
 
1. De Salviati gebruikten grote kunstopdrachten voor zelfrepresentatie en politieke doeleinden, 
en de relatie tot het politieke machtsstreven van de familie Medici speelde daarbij een 
belangrijke rol.  
 
2. Kenmerkend voor de Salviati in de zestiende en zeventiende eeuw was dat zij in hun 
‘cultuurpolitiek’ een status aspireerden die gelijkwaardig was aan die van de Medici, ook toen zij 
steeds afhankelijker van deze familie werden. 
 
3. Door het mecenaat van de Salviati over vijf generaties te onderzoeken, kan de betekenis van al 
eerder bestudeerde opdrachten van individuele familieleden nauwkeuriger worden geanalyseerd 
en met meer zekerheid worden geïnterpreteerd. 
 
4. Het is onjuist om, zoals tot nu is gebeurd, een rijke en invloedrijke patriciër zoals Jacopo 
Salviati (1461-1533) als geheel pro-Medici of anti-Medici te bestempelen.  
 
5. De verheerlijking van Girolamo Savonarola in de zestiende eeuw, de betrokkenheid hierbij van 
Florentijnse patriciërs en de uiting die zij hieraan gaven in hun kunstopdrachten verdienen meer 
aandacht in kunsthistorisch onderzoek naar deze periode. 
 
6. Bij de zoektocht naar de invloed van de opdrachtgever op het kunstwerk is de studie naar de 
schetsen en bozzetti die aan het uiteindelijke werk voorafgaan even belangrijk als de analyse van 
dat werk.  
 
7. In een bibliotheek bevordert ‘de wet van de goede buur’ associatief denken en nieuwe 
ontdekkingen (Gertrud Bing (1934), ‘The Warburg Institute’, The Library Association Record, 
vol. 1, 262-266). Het is daarom een groot verlies dat in de universiteitsbibliotheek van de RUG de 
mogelijkheid tot zoeken in de open opstelling beperkt is geworden, omdat de boeken plaats 
hebben moeten maken voor studie- en pauzeplekken.  
 
8. Digitaliseringsprojecten en het vaker toestaan van fotograferen in archieven en kunstcollecties 
zullen vergelijkend onderzoek in hoge mate ten goede komen, en tegelijk het bestuderen van 
originelen nooit kunnen vervangen. 
 
9. De Nederlandse instituten in Italië worden voor de studie naar Italiaanse kunst steeds 
belangrijker, niet alleen omdat zij de mogelijkheid bieden ter plekke bronnenmateriaal te 
bestuderen, maar ook omdat ze toegang verschaffen tot secundaire literatuur die in Nederland 
steeds minder beschikbaar is.  
 
10. ‘According to usage and conventions which are at last being questioned but have by no 
means been overcome, the social presence of a woman is different in kind from that of a man’ 
(John Berger (1972) Ways of Seeing, 39). Zolang deze conventies nog steeds gelden, zal het meer 
moeite kosten de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen. 
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