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SAMENVATTING 
 

Hoewel de 16e-eeuwse antiquiteitencollecties in Venetië en het decor waarin ze 
ondergebracht werden duidelijk gebaseerd waren op hun Romeinse 
equivalenten, moet de motivatie van de Venetiaanse verzamelaar gezien worden 
in een context die op alle vlakken anders was dan elders in Italië. 
Deze scriptie is een onderzoek naar de betekenis die achter het verzamelen van 
antiquiteiten schuilging in het 16e-eeuwse Venetië, en is opgebouwd rond drie 
strategieën. 
Volgens de eerste strategie wordt de antiekcollectie beschouwd als een vorm 
van [artificieel] bewijsmateriaal voor een antiek verleden. De tweede strategie 
belicht de antiekcollectie als een soort statussymbool. In de derde strategie 
wordt de collectie gezien als een instrument in het uitbouwen van een publieke 
carrière, en wordt het verzamelaarsmilieu beschouwd als een platform waar 
connecties gevormd werden. 
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0 

 

INLEIDING 
 

 

De Venetiaanse antiquiteitencollecties uit de 16e eeuw zijn illustratief voor de 

specifieke manier waarop de Venetianen omgingen met de klassieke culturele 

innovaties die uit andere Italiaanse steden de lagunestad bereikten. Hoewel de 

collecties en het decor waarin ze ondergebracht werden duidelijk gebaseerd 

waren op hun Romeinse equivalenten, moet de motivatie van de Venetiaanse 

verzamelaar gezien worden in een context die op alle vlakken anders was dan 

elders in Italië. Venetië was niet van Romeinse herkomst en had dus ook geen 

antieke erfenis [waardoor men in het geval van Venetië niet van een renaissance 

kan spreken]. De lagunestad was van oudsher een handelaarscentrum met een 

groot maritiem handelsimperium in het Middellandse Zeegebied geweest, en had 

vanaf haar ontstaan in de 5e-6e eeuw tot de Val van Constantinopel in 1453 

nauwe politieke en culturele banden gehad met het Byzantijnse rijk. Deze 

culturele context van venezianità [het anders-zijn van Venetië] creëerde de 

specifieke condities waarbinnen het fenomeen van de Venetiaanse 

antiekcollecties zich in de 16e eeuw ontwikkelde. 

 

HET PROFIEL VAN DE VERZAMELAAR 

 
In deze scriptie ben ik op zoek gegaan naar de betekenis die achter het 

verzamelen van antiquiteiten schuilging in het 16e-eeuwse Venetië. De tekst 

moet geïnterpreteerd worden als een zoektocht naar de motieven van de 

Venetiaanse verzamelaar en moet het mogelijk maken om van hem een profiel 

te schetsen. 

 

DRIE STRATEGIEËN 

 
Het onderzoek naar de betekenis van antiquiteitencollecties in de 16e-eeuwse 

Venetiaanse context resulteerde in een drietal strategieën, die meteen ook de 

hoofdstructuur van de scriptie vormen. 
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In het eerste deel wordt de antiekcollectie beschouwd als een vorm van 

[artificieel] bewijsmateriaal voor een antiek verleden. Venetië was van oorsprong 

geen Romeinse stad, waardoor de Venetianen zich niet konden beroepen op een 

antieke erfenis om hun aanspraak op politieke en culturele superioriteit te 

legitimiseren. Tegen deze achtergrond van het streven naar romanitas 
probeerden ook individuele personen en families het ontbreken van een antieke 

stamboom te compenseren, en de antiekcollectie was daarvoor één van de 

meest geschikte middelen. 

 

Het tweede deel van de scriptie belicht de antiekcollectie als een soort 

statussymbool. Er wordt dieper ingegaan op de plaats die de dure 

antiquiteitencollectie innam binnen de traditionalistische maatschappelijke 

context van Venetië, waarin dergelijke vormen van conspicuous spending 

regelrecht botsten met de traditionele Venetiaanse ethiek. Venetië was 

eeuwenlang gekenmerkt door een opmerkelijke maatschappelijke stabiliteit 

doordat de Venetianen het ideaal van aequalitas [gelijkheid] nastreefden. Dit 

ideaal kwam echter op de helling te staan toen in bepaalde patriciërsfamilies de 

behoefte ontstond om met klassieke kunst en architectuur – overgewaaid uit 

Rome – hun persoonlijke rijkdom te etaleren. Het tweede deel van de scriptie is 

dus een onderzoek naar de strategie die verzamelaars hanteerden om sociale 

controverse te vermijden en toch hun status naar een hoger niveau te verheffen. 

 

De derde strategie achter het verzamelen heeft betrekking op het publieke leven 

van de verzamelaar. Hierbij wordt de collectie gezien als een instrument in het 

uitbouwen van een politieke of publieke carrière en wordt het 

verzamelaarsmilieu beschouwd als een platform waar connecties gevormd 

werden. In dit onderdeel van de scriptie worden enkele collecties onder de loep 

genomen met de bedoeling hun inhoud te kunnen relateren aan de sociale, 

culturele en professionele ambities van de verzamelaar, uiteraard tegen de 

achtergrond van wat in het eerste en tweede deel van de scriptie verteld wordt. 
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DEEL I 
 

ROMEINSE ROOTS 
 

EN DE COLLECTIE ALS BEWIJSMATERIAAL
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1 
 

TWEE VENETIAANSE COLLECTIES 
 

 

‘IL CAMERINO DELLE ANTICAGLIE’ VAN GABRIELE VENDRAMIN 

 
f

, 
f

 

                                               

 
‘De marmers, zoals de geklede nimf die languit ligt te slapen, de buste van een 
meisje, het hoofd van een meisje, een jongenshoofd, en een beschadigd 
standbeeldje van een naakte vrouw, zijn antiek. Ook de kolossale naakte torso in
marmer, het kleine naakt, zonder hoo d en armen, in rode steen, uit Rhodos, het 
hoofd van een jonge lachende sater, gemaakt uit dezelfde steen, ook uit Rhodos
het hoo d van een ander klein meisje in marmer, een het marmeren halfreliëf 
met vier figuren, zijn allemaal antiek.’ 2

 

Deze summiere en vrij toonloze beschrijving uit de Notizia d’ opere di disegno 

van de Venetiaanse patriciër Marcantonio Michiel laat niet vermoeden dat het 

hier gaat om één van de – door tijdgenoten – meest bewonderde Venetiaanse 

antiquiteitencollecties van de vroege 16e eeuw, namelijk de helaas verloren 

gegane collectie van Gabriele Vendramin [1484-1552]. Zijn palazzo aan de Rio 
Santa Fosca [afb. 1], in het gelijknamige Venetiaanse kwartier dat aan de familie 

van Doge Andrea Vendramin [†1478] toebehoorde, huisvestte Gabriele’s 

uitgebreide kunstcollectie en was volgens Francesco Sansovino in zijn Venetia 
città nobillissima et singolare een werkelijke ‘ontmoetingsplaats voor deugdzame
mannen’ .3

 
2 The marbles, that is to say, the draped Nymph lying down asleep, the bust of a girl, the 
head of a girl, a boy’s head, and a small statue of a woman, nude, mutilated, are antique. 
Likewise, the colossal nude torso in marble, the small nude deprived of its arms and head, 
in red stone, from Rhodes, the head of the young Satyr laughing, made of the same stone, 
also from Rhodes, another little girl’s head in marble, and the marble half-relief with four 
figures, one foot high, are all antique.’ 
WILLIAMSON [1903], p. 125. 
 
3 ‘ridotto dei virtuosi’ 
SANSOVINO [1581], p. 144. 
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De collectie, die Marcantonio Michiel in 1530 bezocht en beschreef, bestond 

weliswaar uit een groot aantal schilderijen van contemporaine Venetiaanse 

kunstenaars zoals Giovanni Bellini, Jacopo Palma il Vecchio, Titiaan en Giorgione 

[Vendramin was bijvoorbeeld de eerste eigenaar van Giorgione’s La Vecchia en 

La Tempesta] [afb. 2]; toch waren Gabriele’s Venetiaanse tijdgenoten meer onder 

de indruk van zijn al even uitgebreide verzameling antiquiteiten. Door Sebastiano 

Serlio werd hij als een autoriteit beschouwd op het gebied van Vitruvius en de 

klassieke architectuur,4 en zijn ‘rijke verzameling van marmeren hoofden 
ingewerkt in gipsen bustes, en standbeelden, reliëfs, epigrammen, vazen in 
terracotta en in glas, hoofden in stucco, antieke reproducties, en talrijke munten 
in goud, zilver en brons’ 5 werd geciteerd in 16e-eeuwse publicaties van 

numismatici zoals Enea Vico en Hubertus Goltzius.6 In I marmi uit 1552 

beschreef Antonfrancesco Doni zijn bezoek aan Vendramins collectie, waarbij 

‘onder andere een leeuw met een Cupido erop’  uit ‘zijn [Vendramins] schat aan 
prachtige antiquiteiten’ hem erg gefascineerd had.7

 

Een opvallend aspect dat uit de beschrijvingen van Gabriele Vendramins 

antiquiteitencollectie blijkt, is de thematiek en herkomst van de antieke 

                                                
4 In een postscript ‘A li littori’ van zijn derde boek, over de oudheid, vermeldde Serlio 
Gabriele Vendramin. 
SERLIO Sebastiano [1540]. Il terzo libro nel quale si figuravano, e descrivano le antiquità 
di Roma, e le altre che sono in Italia. Venezia. 
Zie ANDERSON [1979], p. 639. 
 
5 ‘una ricca serie di teste in marmo inserite in busti in gesso, e ancora statue, rilievi, 
epigrafi, vasi in terracotta e in vetro, teste in stucco, forse calchi dall’ antico, e numerose 
monete in oro, argento e bronzo.’ 
FAVARETTO [1990], p. 81. 
 
6 VICO Enea [1555]. Discorsi sopra le medaglie de gli antichi. Venezia. 
GOLTZIUS Hubertus [1563]. C. Iulius Caesar sive Historiae Imperatorum Caesarrumque 
Romanorum ex antiquis numismatibus restitutae. Brugge. 
 
7 ‘Messer Gabriello Vendramino gentiluomo Veneziano, veramente cortese, naturalmente 
reale, ed ordinariamente mirabile d’ intelligenza, di costumi e di virtù. Essendo io una volta 
nel suo tesoro dell’ anticaglie stupende, e fra que’ suoi disegni divini, dalla sua 
magnificenza raccolti con ispesa, fatica, ed ingegno, andavamo vedendo le antiche sue 
cose rare, unite, e fra l’ altre mi mostrò un leone con un Cupido sopra. E qui discorremo 
molto della bella invenzione, e lodassi ultimamente in questo, che l’ amore doma ogni gran 
ferocità e terribilità di persone.’ 
DONI Antonfrancesco [1552]. I marmi. Venezia. 
zie ANDERSON [1979], p. 640. 
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sculpturen. Een leeuw met een Cupido erop, een nimf, een lachende sater, enz. 

waren allemaal typische onderwerpen uit de hellenistische kunst, en Michiel 

vermeldde bij sommige beeldhouwwerken ook expliciet dat ze uit Rhodos 

afkomstig waren. Hiermee kennen we meteen één van de fundamentele 

karakteristieken van het verzamelen van antiquiteiten in Venetië, namelijk het 

feit dat alles wat zich in de Venetiaanse antiekcollecties bevond, geïmporteerd 

was. En daar was een eenvoudige reden voor: Venetië was geen antieke stad en 

was in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rome geen voedingsbodem voor 

archeologische vondsten. 

 

Hoe bekend Vendramins camerino delle anticaglie ook was in contemporaine 

culturele en artistieke kringen, en hoe hard Gabriele Vendramin er ook in zijn 

testament uit 1548 had op aangedrongen om de collectie intact te bewaren [tot 

er een Vendramin zou geboren worden met een even grote passie voor 

antiquiteiten], toch bleken veel van de antiquiteiten nog geen eeuw later 

spoorloos verdwenen. Luca Vendramin, die als oudste zoon van Gabriele’s broer 

Andrea het paleis van Santa Fosca – inclusief inboedel – geërfd had, zorgde voor 

opschudding onder de erfgenamen toen hij in 1565 een aantal zeldzame 

medailles en tekeningen uit de collectie van zijn oom verkocht had.8 Zijn broer 

Federico Vendramin liet daarop onmiddellijk de camerino delle anticaglie 

inventariseren en verzegelen. 

De collectie bleef waarschijnlijk nog meer dan vijftig jaar bewaard, aangezien 

Vincenzo Scamozzi, die goed bevriend was met onder andere kardinaal 

Francesco Vendramin en ook in opdracht van de familie Vendramin werkte, er 

nog aandacht aan besteedde in zijn L’ idea della architettura universale uit 1615 

en duidelijk aangeeft dat er nog steeds niemand van de erfgenamen in 

Gabriele’s voetsporen getreden was: 

 

‘De studio van de Waarde Heer Gabriele Vendramin ... zo verzegeld bewaard, 
totdat er iemand van de familie plezier van heeft.’ 9

                                                
8 Aangezien Gabriele Vendramin zelf geen kinderen had, ging zijn erfenis naar de zonen 
van zijn broer Andrea, namelijk Luca, Lunardo, Francesco, Federico, Bortolo, Giovanni en 
Filippo. 
 
9 ‘Studio che fu del Chiarissimo Sig. Gabriele Vendramino ... si serba sotto sigillo, fino a 
tanto che venghi alcuno della famiglia che ne abbi diletto. 
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HET ‘MUSEO ANDREAE VENDRAMENO’ 

 
In het stuk dat onmiddellijk op de beschrijving van Gabriele Vendramins collectie 

volgde, schreef Vincenzo Scamozzi het volgende: 

 

‘De Waarde Heer Andrea Vendramin heeft in zijn huis langs het Canal grande in 
San Gregorio twee ruimtes ingericht, waarin zich in drievoudige orde 
standbeelden bevinden, en honderdveertig bustes van verschillende grootte, en 
torso’s, en bas-reliëfs, en vazen, en edelstenen en andere stenen, en een groot 
aantal antieke medailles, en zeven standbeelden van [Alessandro] Vittoria in de 
scrittoio d’ olivo ed ebano [olijf- en ebbenhouten studeervertrek] en misschien 
wel honderdveertig grote en kleine quadri [schilderijen] van goede schilders.’ 10

 

Deze Andrea Vendramin [1565-1629] was een neef van de met Scamozzi 

bevriende kardinaal Francesco Vendramin en dus ook een achterkleinzoon van 

Doge Andrea Vendramin. Hoewel hij nooit erfgenaam geweest is van Gabriele 

Vendramin en er ook geen aanwijzingen zijn dat hij antiquiteiten uit Gabriele’s 

collectie zou overgenomen hebben, vertonen de twee Vendramincollecties 

meerdere gelijkenissen. 

Andrea Vendramin verzamelde zo goed als alles: antiquiteiten, schilderijen, 

houtsnedes , gravures, manuscripten, naturalia, etc. Maar de nucleus van zijn 

collectie bestond net zoals bij Gabriele Vendramin uit een evenwichtige 

samenstelling van antieke beeldhouwkunst en moderne schilderkunst, een 

combinatie die de meeste 16e-eeuwse Venetiaanse collecties kenmerkte.  

In tegenstelling tot de collectie van Gabriele, konden de meeste stukken uit 

Andrea’s verzameling tot op vandaag getraceerd en geïdentificeerd worden, 

omdat Andrea in de laatste jaren van zijn leven een zeventien volumes tellende, 

geïllustreerde catalogus van zijn Museo Andreae Vendrameno liet opstellen. 

Vooral de enorme reeks antieke bustes, hoofden, torso’s en standbeelden 
                                                                                                         
SCAMOZZI [1615], p. 305. 
 
10 ‘Il Chiarissimo Sig. Andrea Vendramin a San Gregorio nella sua casa sopra Canal grande 
ha disposto dua stanze, dove con triplicato ordine si ritrovano non poche statue, e cento 
quaranta petti di varie grandezze, e torsi, e bassirilievi, e vasi, e pietre nobili ed altre 
petrificate, e buon numero di medaglie antiche, e sette statue del Vittoria in un suo 
scrittoio d’ olivo ed ebano e forse cento quaranta quadri grandi e piccoli di buone pitture.’ 
SCAMOZZI [1615], p. 305. 
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spreken tot de verbeelding [afb. 3-4]. Qua thematiek waren het over het algemeen 

standbeelden van Griekse en Romeinse goden en bustes van Griekse 

mythologische figuren en Romeinse keizers, die ook talrijk afgebeeld waren op 

de antieke munten uit Andrea’s numismatische collectie. 

Samen met Vincenzo Scamozzi’s beschrijving van Andrea Vendramins 

antiquarium kan men zich min of meer een algemeen beeld vormen van de 

collectie en haar opstelling: Scamozzi had het over twee stanze [kamers] waarin 

de antieke sculpturen in drie ordes of lagen opgesteld stonden. Zo kan de 

collectie en de manier van tentoonstellen beschouwd worden als een soort hall 
of fame van personages uit de klassieke oudheid. 

 

Zoals verder zal aangetoond worden, had een dergelijke antiekcollectie voor de 

16e-eeuwse verzamelaar een bijzondere historische en didactische waarde. Het 

verzamelen van antiquiteiten was een middel om zich enerzijds van een roemrijk 

verleden te verzekeren – door zich in een grotere, antieke traditie te scharen – 

en anderzijds om zichzelf in de geschiedenis onsterfelijk te maken. 

Verzamelingen antieke sculpturen hadden met andere woorden de bedoeling om 

een vorm van continuïteit te creëren tussen het verleden, het heden en de 

toekomst. Wat het fenomeen bijzonder maakte in Venetië, was de 

kunstmatigheid van het verleden – veel meer dan in Rome en Firenze – door het 

feit dat de lagunestad gewoonweg geen antiek verleden had. 

 

 

 

 

2 
 

L’ ANTICHITÀ RITROVATA: ROME VERSUS VENETIË 
 

 
Het verzamelen van antiquiteiten – in het bijzonder antieke standbeelden, 

bustes, reliëfs en sculptuurfragmenten – kende op het einde van de 15e en de 

eerste decennia van de 16e eeuw een werkelijke bloeiperiode in vele steden op 

het Italiaanse schiereiland. Het zwaartepunt voor dit verzamelfenomeen lag 
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ongetwijfeld in Rome, dé voedingsbodem bij uitstek voor archeologische 

vondsten uit de antieke oudheid. Omdat de verzamelaars maar weinig moeite 

moesten doen om aan antiek materiaal te komen – door opgravingen in hun 

wijngaarden of lusthoven in de onmiddellijke omgeving van de stad of door de 

vondsten van anderen aan te kopen – bevonden zich in Rome veruit de rijkste 

verzamelingen antieke kunst. Daar zijn vooral de grote pauselijke antiekcollecties 

en hun evolutie in de eerste decennia van de 16e eeuw getuige van. De 

onophoudelijke groei van de private collecties in Rome kende enkel tijdens de 

Sacco di Roma in 1527, tijdens het pontificaat van Clemens VII, een moment 

van terugval, maar kwam daarna terug tot leven als nooit tevoren. 

De beroemde afbeeldingen van de antiekverzamelingen in het atrium van het 

palazzo van kardinaal Andrea della Valle [1463-1534], de giardino van kardinaal 

Federico Cesi [1500-1565] en de cortile van Casa Sassi – getekend door Maerten 

van Heemskerck [1498-1574], Hieronymus Cock [1510-1570], Francisco de 

Hollanda [1517-1584] en Henrik III van Cleve [1525-1589] – getuigen van een 

periode rijk aan liefhebbers van antieke kunst. Zij wisten in hun private 

residenties het antieke verleden te doen herleven door hun antieke sculpturen 

op een scenografische manier en in een harmonieus geheel met de moderne 

architectuur te exposeren. In de tweede helft van de 16e eeuw was het 

majestueuze Palazzo Farnese het decor voor een enorme verzameling antieke 

standbeelden en kolossale sculptuurgroepen. Toch was de bekendste Romeinse 

beeldentuin in de 16e eeuw ongetwijfeld die van het pauselijk paleis, die zich 

situeerde achter de exedra van de Cortile del Belvedere [het grote complex dat 

paus Julius II in 1505 door architect Donato Bramante had laten bouwen en 

waarvan de antieke beeldentuin ook deel uitmaakte].11

 

De interesse voor antiquiteiten ontwikkelde zich ook in andere Italiaanse steden, 

en ondanks pauselijke exportverboden kwam in de loop van de 16e eeuw al 

spoedig een doorstroom van oudheden op gang die vanuit Rome naar andere 

steden van het schiereiland hun weg vonden. Venetië was slechts één van de 

vele steden – waaronder ook Mantua, Ferrara, Bologna, Firenze, enz. – waar 

antieke sculpturen populair werden. Deze steden toonden net zoals Rome al 

lange tijd belangstelling voor de klassieke oudheid, maar door de schaarsheid 

aan antiquiteiten was het tot dan toe voor de liefhebbers nauwelijks mogelijk 
                                                
11 FAVARETTO [1990], pp. 63-65. 
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geweest om een collectie uit te bouwen. Venetië was ook nog eens een geval 

apart: Als één van de enige Italiaanse steden was de lagunestad niet van 

Romeinse oorsprong en bovendien was de traditionele Venetiaanse cultuur nauw 

verbonden geweest met het Byzantijnse Rijk. Om beter de rol en betekenis van 

antiquiteitencollecties in Venetië te begrijpen, is het nuttig om in het volgende 

hoofdstuk iets dieper in te gaan op de typisch Venetiaanse omgang met het 

verleden en de tradities.  

 

 

 

 

3 
 

DE KUNSTMATIGHEID VAN EEN VERLEDEN 
 

 

DE AFWEZ GHEID VAN EEN VERLEDENI  

                                               

 
Het antieke verleden – of beter: het ontbreken van een antiek verleden – loopt 

als een rode draad doorheen de geschiedenis van Venetië. Dit gebrek aan een 

antiek fundament vormde één van de bijzondere randvoorwaarden voor het 

verzamelen, voor kunst en architectuur, en voor Venetië in het algemeen. 

Op de Tabula Peutingeriana, een 4e-eeuwse landkaart van het West-Romeinse 

Rijk, was er duidelijk nog geen spoor van de lagunestad. De kaart gaf enkel een 

aanduiding van de Romeinse provincie Venetia et Histria met als voornaamste 

plaats de versterkte stad Aquileia.12  

De vroegste literaire aanwijzing voor het bestaan van de stad Venetië vond men 

in een brief van Cassiodorus uit 537/538.13 De stad Venetië zou in de 5e eeuw 

ontstaan zijn, toen – volgens de overlevering – vluchtelingen van het vasteland 

in de lagune hun toevlucht zochten voor de Hunnen en de Longobarden. De 

lagune nam na de grote volksverhuizingen van de 5e en 6e eeuw de rol over van 

 
12 BROWN [1992], p. 6. 
 
13 BROWN [1992], p. 6. 
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de belangrijke laat-Romeinse vlootbases Aquileia en Ravenna. De strategische 

ligging bevorderde ongetwijfeld zowel de ontwikkeling van de stad als haar 

gunstige handelspositie tussen Midden-Europa en het Middellandse Zeegebied. 

De bouw van de stad op een archipel van ongeveer 170 eilandjes in de Laguna
Veneta was uiteraard sterk gebonden aan deze unieke geografische context. Eén 

van de grote problemen die zich bij de bouw van Venetië stelden, was het bijna 

totale gebrek aan steenachtige constructiematerialen. Daarom hebben de 

Venetianen altijd beroep moeten doen op geïmporteerd materiaal, afkomstig van 

Romeinse steden op het vasteland. De lagunestad werd dus in feite opgebouwd 

met tweedehandse Romeinse stenen, met spolia dus [wat letterlijk geplunderde 
dingen betekent]. Tussen dit gerecupereerd marmer en kalksteen bevonden zich 

ook antieke inscripties, die nu nog getuigen van de rijke, gevarieerde 

steenerfenis van het uitgestrekte territorium [Aquileia, Altino, Torcello...], 

waarvan ook de eerste immigranten in de lagune afkomstig waren. Net zoals 

onder meer in Rome onderging het gespolieerd materiaal een drastische 

transformatie toen het omgevormd werd van een heidens tot een christelijk 

gebruik. Dit fenomeen maakte het mogelijk om met behulp van spolia een deel 

van de betekenis van het antieke bouwwerk in de nieuwe context over te 

nemen, maar evenzeer ook de oude betekenis teniet te doen of te 

verchristelijken. 

 

                                               

Stenen met antieke inscripties werden ook van verderaf ingevoerd, ofwel 

aangekocht ofwel als trofeeën van oorlogen of plunderingen: onder andere uit 

Este in de Veneto, uit Istrië en Dalmatië aan de andere kant van de Adriatische 

Zee, en uit Kreta, Delos, Athene en Thracië in de Egeïsche Zee. 

Hoewel deze inscripties aanvankelijk bij de constructie van Venetiaanse 

bouwwerken gebruikt werden, zijn er nog weinig te zien in muren of 

funderingen. Vele van deze spolia verdwenen vanaf de late Middeleeuwen als 

verzamelobject in private handen of eindigden in epigrafische collecties. Antiek 

materiaal onderging in Venetië [net zoals in Rome] dus een bijzondere evolutie: 

 

‘ze [de antieke inscripties] waren de Venetianen eerst van dienst voor de 
constructie, daarna uit antiquarische belangstelling en als versieringen van hun 
huizen’.14

 
14 ‘they served the Venetians, first for construction, then for antiquarian interest and as 
ornaments in their houses.’ 
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ROMANITAS 

                                                                                                        

 
Ongeveer vanaf de 11e eeuw groeide de rivaliteit tussen Noord- en Centraal-

Italiaanse steden en ontstond er als het ware een competitie met als inzet het 

prestige van romanitas. Steden profileerden zich elk als politiek en cultureel 

erfgenaam én opvolger van het antieke Rome. Daartoe werden alle mogelijke 

historische artefacten ingeroepen om die Romeinse erfenis te illustreren. Op die 

manier probeerden de rivaliserende steden hun stadsgeschiedenis te 

herschrijven als een continu verhaal vanaf het Romeinse Rijk tot de stad die ze 

nu waren. 

Deze continuïteit tussen het verleden en het heden was voor een stad of een 

bestuur een middel om een bepaalde politieke legitimiteit te verkrijgen: Door 

zich te spiegelen aan een roemrijk historisch precedent, toonde men zijn ambitie 

om een waardig en zelfs superieur opvolger te zijn. 

De Venetiaanse situatie verschilde van alle andere Italiaanse steden, doordat de 

stad eerst en vooral niet van Romeinse oorsprong was en bovendien hechte 

politieke en culturele banden had met het Byzantijnse of Oost-Romeinse Rijk en 

de hoofdstad Constantinopel.15 De Byzantijnen beschouwden Constantinopel na 

de val van het West-Romeinse Rijk als het nieuwe Rome en noemden zichzelf 

ook Romeinen. Venetië’s scharnierpositie tussen Oost en West maakte de 

situatie dus complexer dan in andere steden: het streven naar romanitas  was 

zowel gebaseerd op het antieke Rome als op het Oost-Romeinse Constantinopel. 

Beide werden ingepast in de mythologische constructie die rond de 

ontstaansgeschiedenis van de stad Venetië gemaakt werd. Als jonge stad had 

 
BROWN [1992], p. 
 
15 Eeuwenlang was Venetië verbonden met het Byzantijnse Rijk, waarvan het aanvankelijk 

ook deel uitmaakte. Een inscriptie uit 639 die aan de inwijding van de kerk van Torcello 

tijdens het bewind van de Byzantijnse keizer Heraclius herinnert, toont aan dat Venetië 

toen nog geen onafhankelijke stedelijke entiteit was. Rond 800 vormde de stad echter een 

onafhankelijke republiek met een eigen doge, een sinds 697 ingesteld ambt met 

voornamelijk ceremoniële taken en, vooral vanaf de 13e eeuw, weinig werkelijke politieke 

macht. Ondanks het verbreken van de politieke banden met het Oosten, bleven de 

culturele banden bestaan. Geen enkele staat in Europa werd zo door de Byzantijnse cultuur 

beïnvloed als Venetië, dat een tussenschakel vormde tussen Oost en West. 
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Venetië ook zelf geen antiek patrimonium om haar romanitas te legitimiseren, 

waardoor men aangewezen was op de import van archeologisch materiaal. Een 

vroeg voorbeeld van een dergelijke poging om een archeologisch patrimonium te 

contrueren was de overbrenging van de relieken van Sint Marcus van Alexandrië 

naar Venetië in 828. De 9e-eeuwse Basilica di San Marco die toen gesticht werd 

was een centraalbouw met een Grieks kruis als grondplan naar het voorbeeld 

van het Apostoleion in Constantinopel16: een duidelijk voorbeeld van hoe beroep 

werd gedaan op een beroemd precedent om zichzelf historisch te legitimiseren. 

De verovering van Constantinopel door de Turken in 1453 betekende een 

keerpunt in de Venetiaanse geschiedenis: 

 

‘Het verlies van het Oosten werd niet alleen gecompenseerd door de toevloed 
van Griekse boeken en geesten, maar ook door de toeëigening van het Westen.’ 
en ‘... hun expansie in de terraferma en hun aanwezigheid in steden van 
Romeinse oorsprong en humanistische activiteit stonden centraal in deze 
veranderingen.’ 17

 

De Venetiaanse expansies op het Italiaanse vasteland in de 14e en 15e eeuw18 – 

meerbepaald de incorporatie van steden met een antiek verleden zoals Padua, 

Verona, Brescia, Treviso, Vicenza, Ravenna, enz. [afb. 5] – boden de Venetianen 

de mogelijkheid om zich opnieuw een stuk antiek Romeins verleden toe te 

eigenen. Niet alleen konden uit de geannexeerde territoria archeologische 

vondsten ingevoerd worden in de lagunestad; ook het feit dat deze Romeinse 

steden tot het Venetiaanse grondgebied behoorden, was een belangrijk gegeven 

in het streven naar romanitas. Nu deze antieke steden deel uitmaakten van de 

Venetiaanse Republiek moesten zij ook ingepast worden de Venetiaanse 

mythologie, zodat ook hier weer de continuïteit tussen het verleden en het 

heden verzekerd werd. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de Itinerario per la 

                                                
16 BROWN [1992], p. 8. 
 
17 ‘The loss of the East was thus balanced not only by the inflow of Greek books and 
minds, but also by the acquisition of the West.’ en ‘… their expansion into the terraferma 
and their presence in cities of Roman foundation en humanist activity were central to these 
changes.’ 
BROWN [1992], p. 148. 
 
18 LAW [2000]. 
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terraferma veneziana nell’ anno 1483 van de kroniekschrijver Marin Sanudo19, 

die in dit boek zijn rondreis door het Venetiaanse vasteland beschreef en daarbij 

het Venetiaanse heden op het antieke verleden van de terraferma wou funderen: 

 

‘Petrarca had naar het land gekeken en zag de achtergrond voor gebeurtenissen
van het klassieke verleden. Cyriacus van Ancona had monumenten gevonden 
waarvan de antieke vormen mentaal gereconstrueerd werden door archeologisch
onderzoek. Sanudo keek naar veel van dezelfde plaatsen en zag klassieke 
substrata, fundamenten als het ware, voo  gebeurtenissen uit het Venetiaanse 
heden.’ 

 

 

r

 

                                               

20

 

 

 

 

4 
 

De private dimensie aan de mythologische constructie 
 

 

GENEALOGIE MET TERUGWERKENDE KRACHT

 
In het voorgaande hoofdstuk werd een beeld geschetst van hoe de stad Venetië 

zich langs allerlei kunstmatige wegen in een antiek-Romeinse traditie probeerde 

te scharen. Aan deze constructie van een Romeins collectief geheugen, die 

onlosmakelijk met de Venetiaanse mythologie verbonden was, zat ook een 

private dimensie: het was niet alleen de stad Venetië die zich als erfgenaam van 

het antieke Rome profileerde, ook de patriciërsfamilies claimden elk afzonderlijk 

 
19 SANUDO [1847]. 
 
20 ‘Petrarch had looked at the land and saw settings for events of the classical past. 
Cyriacus of Ancona had found monuments whose original antique forms were to be 
mentally reconstructed through archaeological investigation. Sanudo looked at many of the 
same places and saw classical substrata, foundations as it were, for events of the Venetian 
present.’ 
BROWN [1990], p. 159. 
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een in oorsprong Romeinse familiestamboom. Deze familiemythologieën waren 

grotendeels gebaseerd op middeleeuwse kronieken waarin lijsten opgenomen 

waren van familienamen met hun respectievelijke afkomst, maar kregen 

opvallend genoeg vanaf het midden van de 15e eeuw een uitgesproken klassieke 

bijklank.21

Weliswaar claimden adellijke families overal in Italië een Romeinse herkomst en 

de rechtstreekse afstamming van roemrijke voorouders. Genealogische 

constructies waren voor de toenmalige machthebbers een manier van self-
fashioning om de rijkdom en macht van zichzelf en hun dynastie te 

rechtvaardigen. Deze potentaten profileerden zich met andere woorden naar de 

buitenwereld toe als iets wat ze eigenlijk niet waren, en gebruikten daarbij alle 

mogelijke materiële en immateriële argumenten om de schijn hoog te houden. 

Voorbeelden van dergelijke genealogieën met terugwerkende kracht waren in 

vele Italiaanse steden te vinden, maar de situatie in Venetië was complexer. 

Volgens de traditionele Venetiaanse ethiek was het patriciaat een gemeenschap 

van gelijken [het ethisch begrip aequalitas of gelijkheid wordt verder nog 

behandeld]. Bijgevolg waren individuele claims op Romeinse roots altijd 

gebonden aan dit gemeenschappelijke ethos. In tegenstelling tot de ganse 

mythologische constructie rond de ontstaansgeschiedenis van Venetië waren 

familiemythologieën immers individuele claims op macht en rijkdom en niet 

direct gericht op de verheerlijking van de Venetiaanse Republiek. Daarom 

moesten zulke persoonlijke manifestaties meestal tot de private sfeer beperkt 

worden: ze kwamen vooral voor in private lofredes of opschriften, of 

uitzonderlijk in publieke begrafenisredes. 

 

 

ROMEINSE ROOTS 

                                               

 
Vooral in de 15e eeuw werd het humanistische onderzoek gevoerd dat de basis 

vormde voor de Venetiaans-Romeinse familiemythologieën. Vanaf het midden 

van de eeuw werd het thema van de Romeinse genealogie bijzonder populair in 

de Venetiaanse adellijke kringen, en in de literaire en aristieke milieus. Net zoals 

in de publieke panegyrieken – van auteurs als Marin Sanudo – over het ontstaan 

 
21 BROWN [1990], p. 231. 
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van de republiek, waren ook deze private claims een combinatie van ancestrale 

trots en een gevoel van superioriteit over het verleden. Voordien was onder 

adellijke families vooral de deelname aan de stichting van Venetië de 

voornaamste erekwestie geweest. Maar nu werd – wellicht door het toegenomen 

aantal nieuwe patriciërsfamilies en door het humanistisch onderzoek in de 15e 

eeuw – nog dieper in de geschiedenis gegraven op zoek naar antieke 

verwantschappen. Hiermee werd dus een trend gezet waarbij het antieke 

verleden voor persoonlijke doeleinden gebruikt – en gemanipuleerd – werd, 

waardoor de persoonlijke identiteiten van patriciërs – zoals de stedelijke 

identiteit voordien – een expliciete klassieke bijklank kregen. 

 

Deze trend kan bijvoorbeeld geïllustreerd worden met de stamboom van de 

Venetiaanse patriciër Jacopo Antonio Marcello [afb. 6].22 De humanist Michele 

Orsini, de Venetiaanse prior van het klooster van San Antonio di Castello, schreef 

in zijn Francisci Philelphi opinio de summa venetorum origine ... improbata uit 

1462 – waarin hij zijn kritiek uitte op Francesco Filelfo’s theorie dat de 

Venetianen van Gallische oorsprong zouden zijn – het volgende: 

 

‘Want Marcello, van Romeinse rechtschapenheid, naam, en geslacht, zowel thuis
als elders beroemd, zowel in vrede als in oorlog, heeft de memorabele daden 
van zijn voorouders terug tot leven gebracht. Het zou gepast zijn te zeggen dat 
om het even welke deugd, geluk of oprechtheid, die ooit onder de Romeinse 
Marcello’s schitterde, nu onder de Venetianen schittert in de persoon van Jacopo 
Antonio.’ 

 

 

                                               

23

 
22 De familie Marcello was één van de veertig adellijke geslachten in Venetië. Het 
Venetiaanse patriciaat bestond uit de volgende families: 
 
Badoer, Barbarigo [of Barbaro], Barozzi , Basegio, Bembo, Bragadin, Contarini, Corner [of 
Cornaro], Dandolo, Dolfin, Donà [of Donado], Falier, Foscari, Gradenigo, Grimani, Gritti, 
Lando, Loredan [of Loredano], Malipiero, Marcello, Memmo, Michiel, Mocenigo, Moro, 
Morosini, Polani, Priuli, Querini, Salomon, Sanudo, Soranzo, Tiepolo, Trevisan, Tron, 
Vendramin [Vendramino], Venier, Zane, Zen [of Zeno], Zorzi en Zustinian [of Giustiniani]. 
 
23 ‘Marcellus et Romane probitatis et nominis et gentis, vel domi vel foris, vel paci vel bello 
clarus, maiorum suorum facinora memoranda renovasse videtur ; dicereque fas est 
quicquid fortune virtutis et probitatis in omnibus Marcellis olim apud romanos emicuit nunc 
apud Venetos in uno Iacobantonio fulgere.’ 
ORSINI Michele [1462]. Francisci Philelphi opinio de summa venetorum origine ... 
improbata. 
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Jacopo Antonio Marcello werd dus gespiegeld aan zijn vermeende voorvader 

Marcus Claudius Marcellus, een Romeins bevelhebber uit de 3e eeuw v. C. die 

bekend was voor de verovering van Syracuse in 212 v.C. Op die manier werd de 

Venetiaanse Marcello, zelf ook een militair bevelhebber die Verona veroverd had, 

in de Venetiaanse stadskronieken en lofredes bejubeld. 

Een ander voorbeeld was de begrafenisrede van Pietro Contarini op de 

uitvaartplechtigheid van Marco Cornaro in 1479, waarin Contarini het had over 

de Romeinse herkomst van de Cornaro’s. Volgens de 16e-eeuwse 

kroniekschrijver-genealoog Marco Barbaro behoorden de Cornari zelfs tot één 

van de 24 oorspronkelijke families van Venetië – i lunghi of de oudere huizen 

genaamd – en konden ze daarom aanspraak maken op de status van stichters 

van de stad. Barbaro schreef over de familie Cornaro dat ze zouden afstammen 

van de Romeinse Cornelii of Coronelli en ze de eersten waren die in Rivoalto 

[Rialto] kwamen wonen.24

Ook de Contarini’s waren zo’n oude Venetiaanse dynastie: ze zouden immers 

aanwezig geweest zijn bij de verkiezing van de eerste doge van Venetië in 697. 

Volgens Barbaro stamden ze af van de Romeinse keizer Aurelianus en dus van 

het geslacht der Aurelii. Hij voegde er tegelijkertijd aan toe dat andere auteurs 

beweerden dat de Contarini oorspronkelijk Germaanse hertogen waren die naar 

Rome verhuisd waren en van daaruit in 420 uitgezonden waren om de provincie 

Concordia te besturen.25

 

 

ANTIEKE VERPERSOONLIJKINGEN IN DE VENETIAANSE KUNST 

                                                                                                        

 
De trend die hierboven geïllustreerd werd, had ook zijn weerslag op de 

beeldende cultuur van de 15e en 16e eeuw. Visuele middelen werden 

ingeschakeld om de Romeinse afstamming zichtbaar te maken: Schilderijen, 

medailles en bustes die de opdrachtgever of kunstenaar zelf all’ antica 
 

zie BROWN [1990], p. 231 + 327. 
 
24 BARBARO Marco. Genealogia. BMV, Cod. It. VII 925 [8594], f. 7. 
zie BROWN [1990], p. 232 + 327. 
 
25 BARBARO Marco. Genealogia. BMV, Cod. It. VII 925 [8594], f. 268. 
zie BROWN [1990], p. 232 + 327. 
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portretteerden [meestal in profiel afgebeeld als een Romeinse keizer], 

grafmonumenten met klassieke sculpturen, inscripties en architecturale 

elementen, en zeker ook antiquiteitencollecties met antieke munten, sculpturen, 

edelstenen, enz. 

Vaak waren deze kunstvormen voor wie geen antieke stamboom kon bewijzen, 

een middel om er via een antieke iconografie wel één te suggereren. Ook waren 

het niet alleen patriciërs – die dus van adellijke afkomst waren – die Romeinse 

roots hadden; ook enkele niet-adellijke cittadini hadden een antieke 

familiemythologie: Zo zou bijvoorbeeld de familie Dardani afgestamd hebben van 

Dardanus, de eerste koning van Troje, wiens nazaten na de Trojaanse oorlog 

naar Italië gevlucht waren en er de stad Padua gesticht hadden.26

 

Maar nu terug naar de beeldende kunsten. Antieke vormen van zelfrepresentatie 

werden logischerwijze het eerst geïntroduceerd in de portretschilderkunst of –

beeldhouwkunst. Hoewel antieke verpersoonlijkingen toch eerder uitzonderingen 

bleven, vinden we voorbeelden van zulke klassiek geïnspireerde portretten bij 

enkele van de bekendste Venetiaanse kunstenaars: Titiaan, Tullio Lombardo, 

Simone Bianco, enz. 

 

In zijn La Schiavona uit 1510 portretteerde Titiaan [1487-1576] een vrouw, in 

contemporaine kledij en haartooi, achter een soort borstwering waarop de 
initialen van de kunstenaar – T.V. – als een klassieke inscriptie aangebracht zijn 

en waarop de vrouw met een profielportret in laagreliëf gebeeldhouwd is, deze 

keer all’ antica met klassieke kledij en haartooi [afb. 7]. Titiaan – of Tiziano 

Vecellio – alludeerde dus in dit werk op de antieke roots van zijn 

opdrachtgeefster door haar op de antieke manier af te beelden. 

Voor beeldhouwers [en hun opdrachtgevers] leenden de antieke medailles, 

bustes, standbeelden en hoogreliëfs uit de collecties van rijke verzamelaars zich 

uitstekend als modellen voor allerlei vormen van all’ antica zelfrepresentatie. Zo 

beeldden Venetiaanse medailleurs zoals Zuan Boldù [in het midden van de 15e 

eeuw] en Camelio [aan het begin van de 16e eeuw] zichzelf als Romeinse keizers 

af op bronzen medailles [afb. 8-9]. Bij de patriciër Vettore Grimani, de broer van 

de beroemde verzamelaar Giovanni Grimani, vinden we een gelijkaardig 

voorbeeld. Hij liet zich door een anonieme medailleur afbeelden met baard en 
                                                
26 BROWN [1990], p. 232. 
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een antieke, rond de linkerschouder vastgemaakte toga [afb. 10]. De medaille 
vermeldde zijn Latijnse naam en functie – VICTOR GRIMAN. D. MAR. PROC. 
[Vettore Grimani, Procuratore di San Marco] – en zou erop kunnen wijzen dat 

Grimani zich als Venetiaans politicus wou associëren met de Romeinse 

senatoren. 

Een dergelijke manier van sel -fashioning was ook niet vreemd aan één van de 

belangrijkste quattrocento-kunstenaars, Andrea Mantegna [1431-1506], die 

weliswaar geen Venetiaan was en het grootste deel van zijn leven in Padua en 

Mantua werkte, maar toch een bepaalde periode beïnvloed werd door de 

Venetiaanse schilder Jacopo Bellini, met wiens dochter Mantegna getrouwd was. 

In zijn ontwerp voor een bronzen zelfportret uit 1480 liet Mantegna zich 

inspireren door het Romeinse imago clipeata, een buste op een schild geplaatst 

[afb. 11]. Het portret, waarin Mantegna zich met een lauwerkrans en warrige 

haren voorstelde, werd later in zijn grafkapel in de Sant’ Andrea in Mantua 

opgesteld en doet erg denken aan de bronzen munten van Zuan Boldù. 

f

Gebeeldhouwde bustes waren voor het einde van de 15e eeuw vrij zeldzaam in 

Venetië, op enkele uitzonderingen na. Zo maakte de beeldhouwer-architect Tullio 

Lombardo [1455-1532], die samen met zijn broer Antonio ook restaurateur was 

van antieke sculpturen, in de jaren 1490 enkele marmeren dubbelportretten, die 

hij doelbewust verminkte om een gevoel van de ‘tand des tijds’ op te wekken. 

Toch moet het Lombardo’s bedoeling niet geweest zijn om de toeschouwer 

helemaal te misleiden, omdat hij op één van deze dubbelportretten een inscriptie 
met zijn naam ‘TVLLIVS LOMBARDVS’ aanbracht [afb. 12]. Het ging dus vooral 

om de esthetiek van het antieke en het fragmentaire. 

Vanaf het tweede decennium van de 16e eeuw, werden individuele portretbustes 

in Venetië een populair middel voor self-fashioning. Venetiaanse patriciërs 

ontleenden aan de antieke Romeinen de gewoonte om bustes van voorouders op 

te stellen in het atrium van hun paleis, met andere woorden in de ruimte waar 

ze hun bezoekers ontvingen en konden imponeren met zowel moderne als 

antieke kunstwerken. De Florentijnse beeldhouwer Simone Bianco [†1553], die 

rond 1512 naar Venetië verhuisd was, bouwde zijn hele carrière op uit de 

productie van marmeren en bronzen portretbustes [afb. 13]. Ook hij was zoals de 

Lombardo’s een restaurateur van oorspronkelijke antieke bustes, die hij in 

opdracht van antiquiteitenverzamelaars retoucheerde om bepaalde details terug 

leesbaar te maken. Bianco moet in de jaren 1530 zeer actief en geliefd geweest 
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zijn, aangezien de kunstkenner Marcantonio Michiel in 1532 meerdere werken 

van zijn hand in Venetiaanse verzamelingen waarnam, onder meer in de 

antiekcollectie van Andrea Odoni.27 Bovendien dook Bianco’s naam ook 

meermaals op in de geschriften van de kunstcriticus avant la lettre Pietro Aretino 

[1492-1556], met wie hij goed bevriend was.28

Tot slot van deze reeks portretbustes all’ antica, twee voorbeelden van antieke 

verpersoonlijkingen die zich in tegenstelling tot alle andere niet in een private 

collectie bevonden. De Venetiaanse schrijver Marin Sanudo vermeldde in 1526 in 

zijn I Diarii  [Dagboeken] de anonieme bronzen bustes van twee vooraanstaande 

en recentelijk gestorven leden van de Venetiaanse familie Grimani: De ene van 

Doge Antonio Grimani [1434-1523], de andere van zijn zoon Kardinaal Domenico 

Grimani [1461-1523]. Sanudo beschreef de sculpturen als onderdeel van een 

decoratief apparatus, dat de priester van de kerk van Santa Maria Formosa – de 

parochie van de familie Grimani – speciaal had laten opstellen voor de vespers 

die bijgewoond zouden worden door de nieuwe doge Andrea Gritti, enkele 

eminente genodigden en de volledige Consiglio dei Pregadi.29 Dat Sanudo de 

naam van de beeldhouwer niet vermeldde, zou erop kunnen wijzen dat hij de 

artistieke bijdrage van ondergeschikt belang vond aan de werken zelf. Het 

belangrijkste was dat de bustes een antiek allure kregen om zo de 

geportretteerde als een rechtmatig erfgenaam van het antieke Rome voor te 

stellen. 

Wat al deze voorbeelden gemeen hadden, was hun hybride klassieke stijl. In het 

15e-16e eeuwse Venetiaanse antiekmilieu werd nog geen stilistisch onderscheid 

gemaakt tussen originele hellenistische kunst, Romeinse kopieën en originele 

Romeinse antieke beelden – een onderscheid dat overigens erg moeilijk te 

maken is, en vaak pas correct gebeurd is in de afgelopen honderd jaar. Door 

Venetiaanse aanwezigheid op de Griekse eilanden, werden veel hellenistische 

sculpturen in de stad Venetië geïmporteerd, die toen als Romeins bestempeld 

werden. Romanitas was dus een begrip dat niet alleen op het antieke Rome 

sloeg. 

 

                                                
27 WILLIAMSON [1903], p. 96. 
 
28 BROWN [1990], p. 241. 
 
29 SANUDO [1879-1903], XXXX, col. 758. [februari 1526] 
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PAOLO GIOVIO 

f

t

 
                                               

 
Om misschien nog een beter begrip te krijgen op de achterliggende motieven 

van dit soort klassieke representatieve kunst, kan het nuttig zijn om een niet-

Venetiaans voorbeeld aan te halen. De trend, waarbij men door dergelijke all’ 
antica portretten aanspraak maakte op de afstamming van Romeinse 

voorouders, kan in verband gebracht worden met de raccolte di ritratti degli 
uomini illustri [verzameling portretten van roemrijke mensen] van Paolo Giovio, 

een bisschop uit Como. Deze heel aparte collectie uit het midden van de 16e 

eeuw bevatte geen antiquiteiten, maar hield wel direct verband met de Grieks-

Romeinse antiekverzamelingen, zowel door haar historische en didactische 

waarde, als door het impliciete verlangen van de verzamelaar om zijn 

persoonlijkheid te verheerlijken. Dit soort hall o  fame met geschilderde 

portretten en portretbustes van beroemde wijsgeren, keizers, koningen, 

religieuzen, kunstenaars... was voor Giovio een middel om zelf naambekendheid 

te verwerven en zich ook zo’n illustere persoonlijkheid aan te meten, of om zich 

met andere woorden te verzekeren van een antiek verleden. Daarom leunde 

deze collectie – en de objectieven van de verzamelaar – dicht aan bij onder 

andere het eerder vernoemde Museo Andreae Vendrameno en de 16e eeuwse 

verzamelingen van antieke sculpturen, portretbustes, medailles... in het 

algemeen.30 Het thema van de Romeinse roots was overigens volgens Giorgio 

Vasari nadrukkelijk aanwezig in de 15e- en 16e-eeuwse Venetiaanse 

portretschilderkunst: 

 

 ‘... in alle huizen van Venetië bevinden zich vele portretten, en in veel huizen 
van heren kan men hun vaders en groo vaders zien, tot in de vierde generatie, 
en in enkele van de meest nobele gaan ze nog verder terug; een gewoonte die 
altijd het meest lovenswaardig geweest is, en die zelfs onder de antieken 
bestond.’ 31

 

 
30 FAVARETTO [1990], p. 64. 
31 ‘... onde in tutte le case di Vinezia sono molti ritratti, e in molte de’ gentiluomini si 
veggiono gl’ avi e’ padri loro insino in quarta generazione, et in alcune più nobili molto più 
oltre : usanza certo che è stata sempre lodevolissima eziandio appresso gl’ antichi.’ 
VASARI [1791-1794], vol. 3, pp. 438-439. 
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HET PALAZZO, EPISODE 1: DE FAÇADE 
 
In de voorgaande paragrafen heb ik proberen aantonen hoe het Venetiaanse 

streven naar romanitas zich onder andere in de schilderkunst en beeldhouwkunst 

uitte. Maar de thematiek van de Romeinse genealogie kan ook in verband 

gebracht worden met de evoluties in de Venetiaanse private architectuur. 

 

Zoals we verder zullen zien, leidden de esthetische innovaties in Venetië in de 

15e en 16e eeuw ook tot een langzame hervorming van de paleisarchitectuur. 

[Een consistente klassieke architectuurtheorie zoals in Rome en Firenze kwam er 

pas op het einde van de 16e eeuw.] 

De eerste veranderingen in de private architectuur beperkten zich tot de gevel 

van het palazzo. Reeds vanaf het midden van de 15e eeuw begonnen klassieke 

elementen langzamerhand in de paleisfacades op te duiken, meestal met de 

bedoeling om de bouwheer en zijn familie te verheerlijken. De adequate keuze 

van architecturale details met een historische weerklank stond volledig in het 

teken van dit genealogisch concept. Vooral inscripties all’ antica werden 

aangewend om de familiale stamboom te verheerlijken. 

 

Het familiepaleis van Vettore Dandalo, dat in 1475 in traditionele gotische stijl 

herbouwd was, kende zo’n typerende epigrafische aanpak. Het palazzo, dat in 

het begin van het 19e eeuw gesloopt werd, was in Jacopo de’ Barbari’s 

vogelperspectief van Venetië uit 1500 nog imposant aanwezig nabij de kerk van 

San Pantaleone. Voor de inscriptie in de architraaf boven de hoofdingang had 

Dandolo zich geïnspireerd op de twee jaartellingssystemen die voorkwamen op 

de toen recentelijk gebouwde klassieke poort van het Arsenale: 

 
FALETRAS DOMOS VETVSTATE COLLAPSAS VICTOR D[ANDOLO] 

BENEDICTI. LOB. MEMORIAM MVNERI MATERNI AMPLE RESTITVIT 
ANNO SALVAT[ION]IS MCCCCLXXV AB VRBE CONDITA ML.IIII 

 

Terwijl het project geconcipieerd was ter nagedachtenis van zijn moeder Cristina 

Falier [of Faletro], maakte Dandolo tegelijkertijd ook de positie van zijn familie in 

de geschiedenis van de stad duidelijk: ab incarnatione [1475] en ab urbe condita 

[1054]. De eerste datum was gerekend vanaf de geboorte van Christus en de 
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tweede vanaf de mythologische stichting van Venetië in 421 na Christus. Volgens 

een historisch document dat in de 14e eeuw ontdekt was door Giovanni Dondi, 

was ene Albertus Falerius [of Faletrus] één van de drie Paduaanse consuls die op 

het eiland Rivoalto [of Rialto] aanwezig waren bij deze memorabele gebeurtenis. 

De inscriptie moest dus begrepen worden als een claim op de rechtstreekse 

afstamming van deze 5e-eeuwse adellijke voorvader. Wat vandaag misschien een 

moeilijk te ontcijferen inscriptie lijkt, moet volgens Patricia Fortini Brown om het 

even welke tijdgenoot van Vettore Dandolo met een minimum aan kennis van de 

Venetiaanse geschiedenis begrepen hebben.32

De traditionele gotische gevel met de klassieke inscriptie van Vettore Dandolo’s 

palazzo is een vroeg voorbeeld waarbij een all’ antica inscriptie gebruikt werd ter 

verheerlijking van de familiale stamboom, die verweven was met de 

geschiedenis van Venetië. Zoals we verder zullen zien, dienden klassieke 

inscripties in de 16e eeuw ook om palazzi in ontraditionele – klassieke – stijl of 

van een overdreven schaal te verantwoorden. 

 

 

 

 

                                                
32 BROWN [1996], p. 255. 
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5 
 

DE COLLECTIE ALS ILLUSTRATIE VAN EEN ROMEINSE GENEALOGIE 
 

 
De meeste antiquiteitencollecties die we in de loop van deze scriptie zullen leren 

kennen, pasten volledig in het fenomeen van de Romeinse stambomen en waren 

dus opgevat als een instrument om de continuïteit tussen het verleden en het 

heden tot uiting te brengen. Dit was het geval bij de eerder besproken collecties 

van Gabriele en Andrea Vendramin, maar ook andere Venetiaanse collecties – 

zoals de indrukwekkende verzamelingen van Domenico en Giovanni Grimani, die 

later nog behandeld worden – illustreerden duidelijk dit fenomeen. Daarom is 

het belangrijk om de genealogische motieven van de verzamelaar – die steeds 

gebonden waren aan de specifieke Venetiaanse omgang met het [artificiële] 

verleden – in het achterhoofd te houden bij de beschrijving van deze 

antiekcollecties. 

 

Om aan te tonen hoe ver sommige verzamelaars gingen om hun romanitas te 

bewijzen, is het misschien nuttig om een heel bekend, niet-Venetiaans voorbeeld 

aan te halen. Het meest spectaculaire voorbeeld van een 16e-eeuwse collectie 

die opgevat was als een vorm van genealogisch bewijsmateriaal, bevond zich 

niet toevallig in Rome, de bakermat van de grote 16e-eeuwse 

antiquiteitencollecties. 

 

 

ROMEINSE OPENLUCHTMUSEA 
 
Het construeren van een in de antieke oudheid gewortelde stamboom was een 

fenomeen dat dus het meest uitgesproken in Rome opdook. Romeinse adellijke 

families claimden genealogische connecties met de keizers, consuls en senatoren 

van het Imperium Romanum met de bedoeling hun adellijke status te 

consolideren.  

Een bijzonder expliciet voorbeeld van dergelijke self-fashioning werd belichaamd 

door paus Julius II [pontificaat 1503-1513]. Geboren als Giuliano della Rovere, 
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inspireerde hij zich bij de keuze van zijn pausennaam op de beroemde Julius 

Caesar, één van de machtigste mannen uit het antieke Rome en afstammeling 

van één van de oudste adellijke geslachten: het gens Iulia. De naamkeuze van 

Julius II kan dus gezien worden als een uiting van syncretisme – de poging om 

de antieke Romeinse staatsreligie met het christendom te verenigen – en een 

aanspraak op een vorm van keizerlijke macht [met andere woorden een 

translatio imperii of een overdracht van heerschappij]. 

 

Julius II wou zijn keizerlijke ambitie tot uitdrukking brengen met de bouw van 

een gigantisch gebouw naar het voorbeeld van de keizerlijke villa’s uit het 

antieke Rome. Hij gaf de architect Donato Bramante [1444-1514] de opdracht 

een complex voor representatieve doeleinden te ontwerpen op het nog 

ongebruikte terrein tussen het Vaticaans paleis en het Belvedere, de door 

Innocentius VIII gebouwde villa.33 Bramante inspireerde zich in zijn ontwerp, dat 

vanaf 1505 gerealiseerd werd, op de klassieke keizerlijke villa’s, wat resulteerde 

in een uitermate scenografisch complex van cortili [binnenhoven] en tuinen.34 

Een van deze binnenhoven, meerbepaald de zogenaamde Cortile del Belvedere, 

werd speciaal ontworpen om de mooiste antieke sculpturen uit de pauselijke 

collectie tentoon te stellen. Henrik III van Cleve’s panoramische zichten op de 

Belvedere uit 1550 en 1589 geven een duidelijk beeld van de oorspronkelijke 

16e-eeuwse verschijningsvorm van deze cortile [afb. 14-15]. De antieke 

beeldhouwwerken die er tentoongesteld werden, waren van uitzonderlijke 

artistieke kwaliteit en golden als de hoogtepunten van de antieke kunst: De 

Apollo Belvede e, de Cleopatra en de beeldengroep van Laocoön waren slechts 

enkele van deze beroemde werken uit de pauselijke antiekcollectie. 

r

                                               

De opstelling in open lucht van kunstwerken uit de klassieke oudheid had 

ongetwijfeld een achterliggende ideologische functie. Onder Julius II werd de 

pauselijke staat, het Patrimonium Petri, de belangrijkste territoriale staat van het 

Italiaanse schiereiland. Vanaf het midden van de 15e eeuw hadden zijn 

voorgangers – waaronder zijn oom Sixtus IV – naar wereldlijke macht gestreefd 

en Julius II was ongetwijfeld één van de pausen die deze wereldlijke 

 
33 BRUMMER [1970]. 
 
34 BERGVELT [1998], pp. 97-98. 
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heerschappij wou consolideren en uitbreiden.35 Julius voelde zich niet alleen de 

opvolger van de apostel Petrus, maar hij beschouwde zichzelf evenzeer de 

erfgenaam van de Romeinse keizers. Daarom liet hij bijvoorbeeld de inscriptie 
PONT. MAX. boven het inkomportaal van Cortile del Belvedere plaatsen – de 

titel Pontifex Maximus deelde hij immers met de keizers van het Romeinse Rijk – 

en deed hij er als mecenas en verzamelaar alles aan om Rome terug tot Caput 
Mundi  te maken.36

‘De Cortile del Belvedere kan in die context gezien worden als een spectaculaire
verheerlijking van de pauselijke monarchie: het project blies het concept van de 
antieke villa zoals dat aan verschillende klassieke schrijvers kon worden 
ontleend, nieuw leven in, en vormde derhalve een visuele uitdrukking van de 
positie van de paus als erfgenaam van de macht van het Romeinse keizerrijk.’ 

 

rt
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Een explicieter voorbeeld van hoe men zich in de 16e eeuw profileerde door 

zichzelf een antieke stamboom aan te meten, bestaat niet. Het verhaal van 

Julius II geeft een idee van welke motieven er schuilgingen achter het 

kunstpatronaat en de antiekcollecties in het pauselijke Rome. 

 

De Cortile del Belvedere was niet het enige openluchtmuseum met antieke 

sculpturen in Rome. Sinds de laatste decennia van de 15e eeuw hadden 

verzamelaars – voornamelijk kardinalen zoals Giuliano Cesarini en Giuliano della 

Rovere [voordat hij paus werd] – in de tuinen of binnenhoven van hun palazzi 
antiquiteiten opgesteld. Deze giardini en co ili moesten indruk maken op de 

bezoekers en verwierven hun eigenaars grote naambekendheid. Ook bij deze 

antiekcollecties behoorde het thema genealogie tot de achterliggende idealen 

van de verzamelaars: 

 

 ‘Zoals de paus door de Cortile del Belvedere zijn aanspraak op de keizerlijke 
heerschappij tot uitdrukking bracht, zo onderstreepten de kardinalen door middel 
van hun collecties oudheden hun status als erfgenamen van de Romeinse 
senatoren uit de oudheid. Het was bijvoorbeeld de kardinaal Paolo Emilio Cesi en 
diens broer Federico niet ontgaan dat de verzameling kon dienen als instrument 

 
35 BERGVELT [1998], p. 98. 
 
36 LOTZ & HOWARD [1995], pp. 13-15. 
 
37 BERGVELT [1998], p. 98. 
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om de continuïteit tussen het verleden en het heden tot uiting te brengen: in 
hun geval dienden de talloze vondsten die in hun paleis, de binnenplaats en de 
tuin [afb. 16] daarvan, alsmede in een speciaal daartoe ingericht gebouw, het 
‘Antiquario’, waren ondergebracht, er ook toe om hun afstamming van de 
antieke ‘gens Caesia’ zichtbaar te maken.’ 38

                                                
38 BERGVELT [1998], p. 98. 
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1.  PALAZZO VENDRAMIN IN SANTA FOSCA [LAAT 15E - BEGIN 16E EEUW].



2.  GIORGIONE. LA TEMPESTA [1505-1510]. GALLERIA DELL’ ACCADEMIA, VENEZIA.



3.  COLLECTIE ANDREA VENDRAMIN: STATUETTE VAN HERCULES & TORSO VAN 
ROMEINS MILITAIR STANDBEELD.
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN, LEIDEN.



4.  COLLECTIE ANDREA VENDRAMIN: PORTRETBUSTE VAN FAUSTINA, MANNELIJKE 
HOOFD, MANNELIJKE PORTRETBUSTE, BUSTE VAN GORDIANUS III, BUSTE VAN JULIUS 
CAESAR, BUSTE VAN DIANA, VROUWELIJK HOOFD & VROUWELIJKE PORTRETBUSTE.
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN, LEIDEN.



5.  VENETIAANSE EXPANSIE OP HET ITALIAANSE VASTELAND IN DE 14E EN 15E EEUW.



6.  ANDREA MANTEGNA? PORTRET VAN JACOPO ANTONIO MARCELLO. [UIT: DE PASSIE VAN 
ST. MAURICE] [1453]. BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENAL, PARIS.



7.  TITIAAN. LA SCHIAVONA [C.1510]. NATIONAL GALLERY, LONDON.



8.  ZUAN BOLDÙ. ZELFPORTRET [1458]. NATIONAL GALLERY OF ART, WASHINGTON D.C.
9.  CAMELIO [VETTOR DI ANTONIO GAMBELLO]. ZELFPORTRET [1508]. NATIONAL GALLERY  
OF ART, WASHINGTON D.C.



10.  ANONIEM. PORTRET VAN VETTORE GRIMANI. BRITISH MUSEUM, LONDON.



11.  ANDREA MANTEGNA. ZELFPORTRET [VOOR 1506]. SANT’ ANDREA, MANTUA.



12.  TULLIO LOMBARDO. DUBBELPORTRET [C.1490]. CA’ D’ORO, VENEZIA.
13.  SIMONE BIANCO. MANNELIJKE PORTRETBUSTE. NATIONALMUSEUM, STOCKHOLM.



14.  HENRIK III VAN CLEVE. GEZICHT OP HET BINNENHOF VAN HET BELVEDERE 
IN HET VATICAAN [1589]. MUSEUM VOOR OUDE KUNST, BRUSSEL.
15.  HENRIK III VAN CLEVE. PANORAMA OF HET . PANORAMA OF HET . PANOR BELVEDERE.



16.  HENRIK III VAN CLEVE. DE BEELDENTUIN VAN KARDINAAL CESI [C.1564]. 
NÁRODNÍ GALERIE, PRAAG.
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6 
 

DE COLLECTIE ALS STATUSSYMBOOL 
 

 
In dit hoofdstuk zal ik proberen aan te tonen hoe de antiekcollectie omschreven 

kan worden in termen van consumptie en status en hoe klassieke artefacten hun 

intrede deden in de Venetiaanse palazzi. 
 

Vanaf het begin van de 16e eeuw, toen de klassieke oudheid na enkele decennia 

van humanistisch onderzoek tot object van algemene bewondering en navolging 

was geworden, kregen de verzamelingen van antieke kunst een grotere 

zelfstandigheid:  

 

‘Hoewel de verzamelaars zich zeker bewust bleven van de geldelijke waarde van 
hun bezit, werden de verzamelingen niet meer gezien als een onderdeel van 
dynastieke schatten of simpel als financiële investering. E  werd veel minder 
waarde gehecht aan het materiaal van de verschillende voorwerpen; leeftijd en 
zeldzaamheid werden hoger geschat dan kostbaarheid, of liever dat wat oud en 
zeldzaam was, werd op de grond van juist die eigenschappen automatisch als 
kostbaar beschouwd.’ 

r
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Antiekcollecties werden met andere woorden in de 16e eeuw – in Venetië net 

zoals in andere Italiaanse steden – dé toonbeelden bij uitstek van rijkdom en 

status. De interesse van de verzamelaar ging zich nu ook richten op antieke 

beeldhouwwerken van monumentale afmetingen, en bijgevolg ‘verdween een 
deel van de verzameling uit de bescheiden ruimten of kabinetten waar zij tot dan
was bewaard en waar de verzamelaar gewoon was geweest zich, vaak in 
afzondering, te vermeien in de aanblik van de kleine en kostbare voorwerpen die 
hij bijeen had gebracht.’ 40

 
39 BERGVELT [1998], p. 97. 
 
40 BERGVELT [1998], p. 97. 
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Door hun zeldzaamheid en hoge kostprijs waren vooral de antieke sculpturen 

slechts voor een beperkte elite weggelegd. Het fenomeen van het verzamelen 

van antieke kunstwerken speelde zich dus af in een kleine kring van 

kapitaalkrachtige liefhebbers en mag dus zeker niet overschat worden. Ter 

illustratie: Van de elf Venetiaanse collecties die de kunstkenner Marcantonio 

Michiel in de periode 1512-1543 bezocht en in zijn Notizia d’ opere di disegno 

beschreef, bevatten er slechts zes antieke sculpturen41; en uit een analyse van 

meer dan 1800 16e-eeuwse inventarissen blijkt dat er in die periode weinig 

andere grote antiquiteitencollecties bestonden in Venetië.42

Naar het voorbeeld van de verzamelingen van antieke sculpturen in Rome – 

Cortile del Belvedere, Palazzo della Valle, Casa Sassi... – ontstonden ook in 

Venetië gelijkaardige collecties. Volgens de 16e-eeuwse architect Vincenzo 

Scamozzi imiteerden de Venetianen aanvankelijk de Romeinen in hun 

verzamelactiviteiten: 

 

‘... sinds enige tijd, naar het voo beeld van Rome .  hebben senatoren, heren, 
en andere deugdzame personen [persone virtuose] [in Venetië] in hun huizen 
het verzamelen en bestuderen van marmeren en bronzen antiquiteiten, 
medailles, en andere reliëfs geïntroduceerd, net zoals schilderijen van de 
beroemdste en de meest getalenteerde schilders.’ 

r ..
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Zoals eerder al aangehaald werd, bestond er tussen Venetië en Rome een niet 

onbelangrijk verschil: In de Venetiaanse ondergrond waren helemaal geen 

antieke restanten te vinden. Antiquiteiten in Venetië waren dus uitsluitend 

importproducten, afkomstig uit Rome of uit delen van het Venetiaanse 

handelsimperium in het Egeïsche Zeegebied. Door de populariteit en de 

zeldzaamheid van antieke sculpturen konden alleen de rijkste en invloedrijkste 

verzamelaars zich dus dergelijke aankopen permitteren. 

 
41 WILLIAMSON [1903], pp. 93-133. 
 
42 SCHMITTER [2004], p. 922. 
 
43 ‘da qualque tempo in quà con l’esempio di Roma ... si sono introdotto nelle case di molti 
Senatori, e Gentilhuomini, e persone virtuose il far raccolte, e studii d’ Anticaglie di Marmi, 
e Bronzi, e Medaglie, e altri bassi relievi, e parimente di Pitture de’ più celebri, e diligenti 
maestri’ 
SCAMOZZI [1997]. 
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ANTIEK VERSUS MODERN 

                                               

 
Marcatonio Michiels inventarissen van Venetiaanse antiekcollecties tonen 

duidelijk deze economische waarde van authentieke antiquiteiten aan, die door 

hun zeldzaamheid duurder waren dan de contemporaine kunstobjecten.44 Een 

esthetische hiërarchie die antieke sculpturen boven moderne prefereerde, was er 

evenwel niet. Zo bevatte Antonio Pasqualino’s collectie ‘een marmeren hoofd van 

een vrouw met open mond’ van een contemporain kunstenaar – een beschrijving 

die doet denken aan Tullio Lombardo’s dubbelportretbustes – dat hij met 

Gabriele Vendramin geruild had voor een antieke marmeren torso.45 Ook in de 

opstelling van een collectie in de daarvoor voorbehouden ruimtes van het 

palazzo werd het onderscheid tussen antiek en modern zelden gemaakt. Meestal 

was de uitgestalde collectie een compositie van antieke en contemporaine kunst 

en gebeurde de etalering ervan eerder thematisch of volgens het smaakoordeel 

van de verzamelaar. Andrea Odoni’s gelijkvloerse binnenplaats bevatte ‘het 

kolossale marmeren hoofd van Hercules, met een guirlande van eikenbladeren’ 

en ‘het marmeren hoofd van Cybele, gekroond met een hoog kapsel’, beide van 

de hand van de contemporaine beeldhouwer Antonio Minello, samen met twee 

antieke marmeren bustes, een hoofdloze figuur van een wandelende man, en 

een aantal antieke fragmenten. De meeste van deze fragmenten waren antiek, 

maar één ervan was modern: ‘De volledige marmeren voet op een sokkel was 

uitgevoerd door Simone Bianco’.46  

 

 
44 FLETCHER [1981], FLETCHER  [1973]. 
 
45 ‘The marble head of a woman with her mouth open is by ... and it was given to the 
aforesaid Messer Antonio by Messer Gabriel Vendramini in exchange for the antique marble 
torso.’ 
WILLIAMSON [1903], p. 95. 
 
46 ‘In the court downstairs. The colossal head of Hercules, with a garland of oak leaves, is 
by Antonio Minello. The colossal marble head of Cybele, crowned with towers, is by the 
same. The marble figure of a woman entirely draped, headless and handless, is antique, 
and it used to be in the studio of Tullio Lombardo, who reproduced it several times in his 
many works. The life-size marble bust without either hands or head is antique. The many 
other marble heads and figures, mutilated and shattered, are antique. The entire marble 
foot upon a base was executed by Simone Bianco. The nude marble figure of a man, 
represented in the act of walking, handless and headless, near the door, is antique.’ 
WILLIAMSON [1903], pp. 96-97. 
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NAMAAK EN RESTAURATIE 

                                               

 
Wat de samenstelling van de 16e-eeuwse antiekcollecties betreft, mag de 

volgende opmerking niet over het hoofd gezien worden. Door het beperkte 

aanbod aan authentiek materiaal, dat enerzijds de hoge kostprijzen bepaalde, 

ontstond anderzijds ook het fenomeen van de kunstreproducties: verzamelaars 

gaven kunstenaars de opdracht om identieke – en vooral goedkopere – kopieën 

van antieke sculpturen te vervaardigen. Ook werden dezelfde kunstenaars vaak 

gevraagd om zwaar beschadigde maar authentieke antieke sculpturen of 

fragmenten van sculpturen te restaureren. Tullio Lombardo ondernam 

bijvoorbeeld de zeer ingrijpende restauratie van een laat-hellenistische sculptuur 

van een muze [afb. 17]. Daarbij voegde hij niet alleen een arm, een voet en delen 

van de drapering van de kledij toe aan de authentieke restanten, maar ook het 

volledige hoofd, en rustte hij de figuur uit met attributen die haar in een 

Cleopatra veranderden. Een complete eigen interpretatie van de restaurateur 

dus, die zich zou geïnspireerd hebben op afbeeldingen op de achterkant van 

antieke munten.47 Bij dergelijke opdrachten was vaak het resultaat eerder een 

transformatie van het klassieke artefact dan een restauratie, en was de 

uiteindelijke stijl, hoewel overtuigend klassiek, een soort hybride van Griekse en 

Romeinse elementen. Volgens Patricia Fortini Brown mag men daaruit niet de 

foute conclusie trekken dat noch de kunstenaars, noch hun opdrachtgevers het 

onderscheid konden maken tussen de antieke en moderne of de Griekse en 

Romeinse klassieke stijlen.48 Uit Marcantonio Michiels beschrijvingen van 

antiekcollecties blijkt immers dat men restauraties en reproducties van het 

origineel kon herkennen en dat deze imitaties bewonderd en verzameld werden 

voor wat ze waren. 

Uit de studie van deze twee gerelateerde fenomenen – namaak en restauratie – 

blijkt dat klassieke artefacten vanaf de 16e eeuw een belangrijk programmatisch 

onderdeel werden van een nieuwe esthetiek in Venetië en dat de handel in 

antiquiteiten, en alles wat daarrond zat, een lucratieve business was. 

 
47 BROWN [1996], p. 247. 
 
48 BROWN [1996], p. 248. 
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DE ESTHETIEK VAN HET ANTIEKE 

                                               

 
Het verzamelen van dure en zeldzame antiquiteiten werd aangewend als één van 

de middelen om zichzelf te manifesteren binnen de hoogste adellijke en culturele 

kringen. Ook algemeen leidde dit groeiende zelfbewustzijn onder de Venetiaanse 

patriciërs in het begin van de 16e eeuw tot een werkelijke invasie van klassieke 

objecten in de Venetiaanse palazzi. Dezelfde klassieke objecten en motieven die 

eerst in monumentale kunstwerken – in de publieke sfeer – en in zeer 

kleinschalige kunstgenres zoals medailles – in de private sfeer – hun intrede 

hadden gedaan, begonnen nu ook de Venetiaanse palazzi – en hun traditionele 

architectuur – te transformeren. Een toenemend aantal patriciërs, die zich 

bewust waren van het belang van materiële bezittingen voor hun persoonlijke 

status, wilden hun leefruimtes all’ antica gedecoreerd zien, zodat niet alleen de 

collectie antieke sculpturen, maar ook het klassiek decor eromheen bijdroeg tot 

de gewenste antieke sfeer. 

Deze trend wordt geïllustreerd in een brief van Marin Sanudo over een missie 

naar Rome in 1505, waar Girolamo Donato, Bernardo Bembo en Andrea Gritti te 

gast zijn in het palazzo van kardinaal Domenico Grimani. Daar hadden de 

bezoekers het voorrecht om één van de grootste 16e-eeuwse Venetiaanse 

antiquiteitencollecties – toen nog in Rome – te bezichtigen. De bewondering van 

de auteur voor de klassieke esthetiek van het palazzo komt duidelijk naar boven 

in zijn beschrijving van de ‘antieke guirlandes’, het deurkader met ‘witte zuilen, 
kapitelen en sokkels bewerkt op de antieke manier’, de zilveren en gouden vazen 

‘nobel vervaardigd op de antieke manier, zowel qua vorm als qua reliëfs en 
sculptuur’. De kardinaal leidde zijn gasten naar zijn private slaapvertrekken, waar 

hij hen met zijn bibliotheek imponeerde, ‘waar het grootste aantal van de 
mooiste boeken, een groot aantal marmeren figuren en vele andere antieke 
dingen bewaard werden, allemaal onder de grond in zijn wijngaard gevonden 
tijdens de graafwerken voor de constructie van zijn paleis, dat daar gebouwd 
is’.49 Het palazzo in Rome van de Venetiaanse kardinaal Grimani zou als een 

soort tussenstop kunnen beschouwd worden tussen Rome en Venetië, en 

 
49 ‘e li mostrò a presso a quella la sua libreria, fornita di grandissima quantità di libri 
bellissimi, et di gran copia de figure de marmoro, et molte altre cose antiche, tutte trovate 
a la sua vigna, sotto terra, cavando per la fabricha del palazzo, che ‘l fa edifichare in essa.’ 
[31 mei 1505] 
SANUDO [1879-1903], V, cols. 171-172. 
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illustreert hoe in de private sfeer een antieke omgeving gecreëerd werd. Zoals 

verder zal verduidelijkt worden, werd de klassieke architectuur vooral door 

papalistisch gezinde families zoals de Grimani’s in Venetië geïntroduceerd en 

bevorderd, bijvoorbeeld als opdrachtgevers van de architecten Michele 

Sanmichele en Jacopo Sansovino. 

 

 

HET PALAZZO, EPISODE 2: DE COLLECTIE EN HAAR DECOR 

                                               

 
We hebben reeds gezien dat antiquiteiten in feite statussymbolen waren en dat 

de klassieke esthetiek, die geassocieerd werd met macht en rijkdom, het 

Venetiaanse palazzo binnendrong. Maar nu is het ook noodzakelijk om aan te 

tonen hoe de architectuur van dat palazzo, dat tenslotte de 

tentoonstellingsruimte voor de private antiekcollectie was, in de 16e eeuw 

evolueerde. 

 

De geleidelijke classizering van de esthetische omgeving van Venetië omvatte 

uiteraard niet alleen de reeds vermelde invasie van klassieke artefacten; ook de 

hervormingen in de architectuur droegen daartoe bij. In het kader van de 

antiekcollecties zijn hier vooral de ontwikkelingen in de residentiële architectuur 

relevant: antiekcollecties waren immers in private handen en palazzi vormden 

het decor waarbinnen de verzamelobjecten – weliswaar enkel voor de 

genodigden – tentoongesteld werden. Aangezien het verzamelfenomeen zich in 

de private sfeer bevond en zowel collecties als palazzi uiterst persoonlijke 

statussymbolen waren, staan deze evoluties in de 15e en 16e eeuw redelijk los 

van de Venetiaanse publieke architectuur van dat moment. 

 

Zoals Vincenzo Scamozzi suggereerde, waren de Venetiaanse antiekcollecties 

aanvankelijk bijna letterlijke imitaties van enkele Romeinse voorbeelden.50 De 

overgewaaide trend om antieke sculpturen op de binnenplaats van het palazzo 

 
50 ‘da qualche tempo in quà con l’esempio di Roma ... si sono introdotto nelle case di molti 
Senatori, e Gentilhuomini, e persone virtuose il far raccolte, e studii d’ Anticaglie di Marmi, 
e Bronzi, e Medaglie, e altri bassi relievi, e parimente di Pitture de’ più celebri, e diligenti 
maestri’ 
SCAMOZZI [1997]. 



DEEL II   MENTALITEITEN BINNEN HET PATRICIAAT 46 

op te stellen, bracht zeker ook enkele architecturale veranderingen met zich 

mee. 

In Rome was de Cortile del Belvedere van paus Julius II een gigantisch 

scenografisch architecturaal project dat de herinnering aan de antieke villa’s van 

de Romeinse keizers moest oproepen. Dit was weliswaar het bekendste 

voorbeeld, maar het fenomeen van de beeldentuinen was al in de late 15e eeuw 

ontstaan: Zo vertelt Giorgio Vasari in zijn Vite de piu eccelenti pittori scultori e 
architetti  dat de Lorenzo de’ Medici [1449-1492], bijgenaamd il Magnifico, zowel 

moderne als antieke standbeelden bijeengeplaatst had in de tuin bij het klooster 

van San Marco in Firenze, met de expliciete bedoeling om voor jonge 

kunstenaars – vooral die van adellijke afkomst – een ruimte voor studie te 

creëren.51

Het verschijnsel van dergelijke openluchtmusea had zich in de 16e eeuw in feite 

vrij pragmatisch ontwikkeld: 

 

‘Vooral toen in navolging van de collecties van de paus en de kardina en ook aan
de vorstenhoven van Noo d- en Midden-Italië belangstelling voor levensgrote 
sculptuur opkwam, werd het al gauw duidelijk, dat verzamelruimten als studioli 
en camerini, hoe geëigend ook voo  het opbergen van munten, intagli, bronsjes 
en kleine sculp uur, niet vervangen, maar dan toch aangevuld moesten worden 
door vertrekken van grotere afmetingen, die bovendien op elke willekeurige 
bezoeker indruk kon maken, in plaats van slechts op de leden van een beperkte 
kring van gelee den, dilettanten en connaisseurs.’ 

l  
r
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In Venetië onderging het palazzo – voornamelijk het interieur dan – een 

geleidelijke transformatie. Daar waar collecties antieke munten, statuettes, 
edelstenen, enz. in de kleine studeervertrekken – studioli  en camerini 53– puur 

een kwestie van interieurarchitectuur waren, vroeg een verzameling met antieke 

 
51 ‘Teneva in quel tempo il Magnifico Lorenzo de' Medici nel suo giardino sulla piazza di S. 
Marco Bertoldo scultore, non tanto per custode o guardiano di molte belle anticaglie che in 
quello aveva raggiunate e raccolte con grande spesa, quanto perché, desiderando egli 
sommamente di creare una scuola di pittori e di scultori ecc[ellenti], ...’ 
VASARI [1791-1794], VI, p. 9. 
 
52 BERGVELT [1998], p. 100. 
 
53 LIEBENWEIN [1977], pp. 163-164. 
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standbeelden, bustes, inscripties en bas-reliëfs om een meer architecturale of 

scenografische aanpak. Zoals in de Romeinse openluchtmusea was het 

noodzakelijk om niet alleen veel aandacht te besteden aan de samenstelling van 

de collectie, maar ook aan de opstelling ervan, opdat de collectie de functie die 

de verzamelaar voor ogen had, volledig kon vervullen. De antiquiteitencollectie 

had de bedoeling om indruk te maken op bezoeker en daartoe moest ook het 

decor rondom de antieke sculpturen bijdragen. Hoe talrijker de monumentale 

sculpturen en hoe spectaculairder de opstelling, hoe effectiever de collectie 

functioneerde als een instrument van self-fashioning. 

De antieke sfeer binnen het paleis werd dus zowel door de collectie als door de 

omkadering – sokkels, nissen, kroonlijsten, kolommen – gecreëerd; men zou 

kunnen stellen dat zo de architectuur van het paleis ook als een verzamelobject 

behandeld werd. De complementariteit tussen de antieke beeldhouwwerken en 

het moderne architecturale kader was in de Venetiaanse palazzi wellicht van 

dezelfde aard als in Rome. Daarom kan men aannemen dat de Venetiaanse 

verzamelaars hetzelfde scenografisch effect wouden bereiken als op Maerten van 

Heemskercks etsen van Palazzo della Valle en Casa Sassi. 

 

 

PALAZZO DELLA VALLE  

rt

 
Kardinaal Andrea della Valle [1463-1534] was één van de eerste en bekendste 

verzamelaars van Romeinse antiquiteiten. Geïnspireerd door de co ile del 
Belvedere, gaf hij aan de architect Antonio da Sangallo de jongere de opdracht 

om een passend decor te creëren voor zijn collectie antieke sculpturen, maar 

volgens Giorgio Vasari was het de beeldhouwer-architect Lorenzetto Lotti die in 

1520 afzonderlijk ingeschakeld werd om het sculpturale decor te ontwerpen. Op 

de piano nobile [eerste verdieping] van zijn palazzo werden de 

beeldhouwwerken tentoongesteld in een soort loggia, die door Vasari 

beschreven werd als een hortus pensilis  [hangende tuin] of giardino di sopra: 
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‘Qua architectuur maakte hij [Lorenzetto  de ontwerpen van vele huizen .  en in
[Palazzo della] Valle de gevel van de binnen uin, en daarbij het ontwerp van de 
stallen en de hangende tuin, voor Kardinaal Andrea della Valle.’

] ..  
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Voor de beeldentuin ontwierp Lorenzetto een klassiek decor waarbinnen hij de 

collectie van Andrea della Valle volgens een harmonische compositie ordende. 

De grote antieke standbeelden werden over twee niveaus in nissen geplaatst. 

Boven de onderste rij standbeelden, die op sokkels geplaatst werden, bevonden 

zich kleinere nissen voor de portretbustes. Op het bovenste niveau werden de 

standbeelden afgewisseld met antieke hoogreliëfs, met daarboven – net onder 

de kroonlijst – panelen met antieke inscripties. De compositie, zoals die door 

Vasari beschreven werd, kan gemakkelijk geverifieerd worden met de tekeningen 

van Francisco de Hollanda [uit 1539-1540] en Maerten van Heemskerck, wiens 

schets in 1558 door Hieronymus Cock geëtst werd en later onder antiekkenners 

circuleerde [afb. 18-20]. De giardino di sopra bevatte naast beeldhouwkunst ook 

plantenbakken met kleine boompjes en een volière. 

De klassieke architecturale en decoratieve omkadering, die harmonie, symmetrie 

en evenwicht uitstraalde, fungeerde als model voor andere Romeinse collecties, 

en onrechtstreeks ook voor Venetiaanse [bijvoorbeeld voor de Tribuna van het 

Palazzo Grimani in de Venetiaanse wijk Santa Maria Formosa]. Talrijke 16e-

eeuwse bezoekers aan het Palazzo della Valle [nu Palazzo Valle-Capranica] 

maakten schetsen of lieten geschreven impressies na. Op die manier raakte de 

collectie en haar architectonische setting ook buiten Rome bekend. 

 

 

 

t

54 ‘e d'architettura fece il disegno di molte case, ... e nella Valle la facciata di dentro, e così 
il disegno delle stalle et il giardino di sopra, per Andrea cardinale della Valle, dove 
accomodò nel partimento di quell'opera colonne, base e capitegli antichi, e spartì attorno 
per basamento di tutta quell'opera pili antichi pieni di storie; e più alto fece sotto certe 
nicchione un altro fregio di rottami di cose antiche, e di sopra nelle dette nicchie pose 
alcune statue pur antiche e di marmo, le quali, se bene non erano     intere, per essere 
quale senza testa, quale senza braccia et alcuna senza gambe, et insomma ciascuna con 
qualche cosa meno, l'accomodò nondimeno benissimo, avendo fatto rifare a buoni scultori 
tutto quello che mancava’ 
VASARI Giorgio [1550]. Le vite de' piu eccellenti Architet i, Pittori e Scultori. Edizione 
Giuntina, vol. IV, p. 307. 



DE COLLECTIE ALS HOGERE VORM VAN CONSUMPTIE 49 

ANDREA ODONI’S ANTIQUARIUM: HET ROME IN VENETIË 

rt

f

                                               

 
Om te illustreren hoe de Venetiaanse antiekcollecties naar het voorbeeld van hun 

Romeinse equivalenten gecreëerd werden, vormt Andrea Odoni’s antiquarium 

een goed voorbeeld. De collectie van Odoni was één van de elf Venetiaanse 

verzamelingen die door Marcantonio Michiel geïnventariseerd waren in zijn 

Notizia d’ opere di disegno.55 Michiel beschreef ruimte per ruimte de onderdelen 

van Odoni’s collectie, die hij in 1532 bezocht had, waardoor de inventaris als een 

wandeling door het huis gelezen kan worden. De uitgebreide beschrijving van 

het grote aantal verzamelobjecten wekt de indruk dat de collectie zich over het 

hele palazzo uitspreidde. 

In Odoni’s slaapkamer bevonden zich bronzen statuettes van de hand van 

verschillende contemporaine kunstenaars. Andere kleine beeldhouwwerken 

waren opgesteld in de studiolo en in de mezzado, een mezzanine of 

tussenverdieping die als kantoor gebruikt werd.56 In de portego, de belangrijkste 

ruimte van de piano nobile [eerste verdieping], werden sculpturen in marmer, 

stucco, terracotta, hout en brons tentoongesteld, samen met schilderijen, 

wapens en andere voorwerpen.57 Voornamelijk de reeks portretbustes en 

hoofden moeten indruk gemaakt hebben op de bezoeker. 

Het indrukwekkendste onderdeel van Odoni’s palazzo moet echter het antigaia 

[antiquarium] geweest zijn, dat zich over alle ontvangstruimtes op de 

benedenverdieping uitspreidde, met name de andedo da basso [de lange hal of 

het gelijkvloers corresponderend met de po ego erboven], de corte a basso 

[binnenplaats], de loggia en de tuin. In dit antiquarium exposeerde Odoni zijn 

collectie antieke en moderne standbeelden en fragmenten, waaronder een 

antieke ‘vrouwelijke figuur in marmer’ en een ‘kolossaal marmeren hoo d van 
Hercules’ .58 Deze ruimtes vormden het eerste – en vaak ook het enige – deel 

 
55 WILLIAMSON [1903], pp. 96-102. 
 
56 MICHIEL [1896], p. 84. 
 
57 SCHMITTER [2004], p. 948. 
 
58 ‘The collosal marble head of Hercules, with a garland of oak leaves, is by Antonio 
Minello.’ en ‘The marble figure of a woman entirely draped, headless and handless, is 
antique…’ 
WILLIAMSON [1903], p. 96. 
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van het huis dat bezoekers te zien kregen eens ze doorheen de publieke façade 

getreden waren; en het was ook het eerste deel dat Marcantonio Michiel 

beschreef. 

In Michiel’s notities zijn slechts zes standbeelden uit de corte a basso 

gedetailleerd beschreven, maar hij vermeldde wel dat er nog ‘vele andere 
marmeren hoofden en figuren, beschadigd en gebarsten’ 59 waren. Een 

inventaris uit 1555 daarentegen gaf een preciezer beeld van de werkelijke 

omvang van Odoni’s antiekcollectie:  

 

‘Zevenentwintig “hoo den, reliefs, en kleine bustes van verschillende types” 
waren uitgestald op de reme [kroonlijst?] rondom de inkomhal, terwijl er 
negenenvijftig “grote en kleine bustes van levendige steen, hoofden, benen, en 
armen, en voeten” gezien konden worden in de hal en de binnenplaats. Verder 
versierden figuren in terracot a de loggia, en ten slotte waren er vierentwintig 
“hoo den, bustes, en benen” uit steen in de tuin verspreid.’ 

f
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Sommige beeldhouwwerken waren op sokkels of kroonlijsten, of in nissen 

opgesteld, andere niet. Zo moet het beeld dat de bezoeker kreeg bij het 

binnenkomen van dit antigaia hetzelfde overweldigende en – bewust – 

wanordelijke effect gehad hebben als dat van Maerten van Heemskercks 

contemporaine tekening van Casa Sassi in Rome [afb. 21].61

Volgens Monika Schmitter zouden de gelijkenissen tussen deze Venetiaanse en 

Romeinse collecties niet toevallig zijn, want de kunstkenner Pietro Aretino 

suggereerde juist hetzelfde in zijn brief aan Odoni uit 1538: 

 

 
59 ‘The many other marble heads and figures, mutilated and shattered, are antique.’ 
WILLIAMSON [1903], p. 96. 
 
60 ‘Twenty-seven “heads, reliefs, and little busts of different types” were displayed on the 
reme [stringcourse or cornice?] around the entry hall, while another fifty-nine “large and 
small busts of live stone, heads, legs, and arms, and feet” could be seen in the hall and 
courtyard. Further figures in terracotta ornamented the loggia and, finally, twenty-four 
“heads, busts and legs” made of stone were distributed in the garden.’ 
SCHMITTER [2004], p. 949. 
 
61 SCHMITTER [2004], p. 949. 
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‘toen ik aan het ho  was, woonde ik in Rome en nie  in Venetië; maar nu dat ik 
hier ben, ben ik in Venetië en in Rome. Wanneer ik deze plaats verlaat waar ik 
geen marmers of bronzen zie, ben ik daar [in uw huis] nauwelijks aangekomen, 
of mijn ziel geniet de vreugde die het voelde toen het Belvedere bezocht op 
Monte Cavallo of een ander van die plaatsen waar zulke torso’s of kolossen en 
standbeelden te zien zijn.’ 
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Aretino vergeleek Odoni’s palazzo dus met de Romeinse paleizen en villa’s op 

Monte Cavallo [de Quirinale], waar ook de Venetiaanse kardinaal Domenico 

Grimani een residentie en wijngaard had en bijna zijn volledige verzameling 

antieke sculpturen opgegraven had. 

Hieruit blijkt dus dat Andrea Odoni in de microkosmos van zijn palazzo het 

antieke Rome wou doen herleven. Daardoor kunnen zijn motieven voor het 

verzamelen van antiquiteiten zeker in verband gebracht worden met de 

genealogische constructies en Romeinse roots die eerder al besproken werden. 

Odoni liet geen enkele kans onbenut om zijn antiekcollectie aan zichzelf of zijn 

familie te verbinden en zich op die manier een antieke stamboom aan te meten. 

Zoals we verder zullen zien, was de antiekcollectie voor Andrea Odoni, die 

trouwens niet van adellijke afkomst was, op die manier een middel om zijn 

sociale status te ‘veredelen’, zoals ook blijkt uit Aretino’s brief: 

 

‘men leidt uit het bewijsmateriaal van zo’n achtenswaardig en vorstelijk 
spektakel de g ootsheid van uw edele en luisterrijke geest af. Het genot van 
zulke sculpturen en afgietsels komt werkelijk niet voort van een rustieke inborst 
of een onedel hart.’ 63

 

 
62 ‘when I was at court I lived in Rome and not in Venice; but now that I am here, I am in 
Venice and in Rome. When I leave here where I do not see marbles or bronzes, no sooner 
have I arrived there [at your house] than my soul enjoys that pleasure it used to feel when 
it visited Belvedere on Monte Cavallo or another of those places where such torsos or 
colossi and statues are seen.’ 
SCHMITTER [2004], p. 949. 
 
63 ‘Onde si giudica, col testimento di sì degno e reale spettacolo, la grandezza del generoso 
e magnifico animo vostro. Imperoché il diletto di simili intagli e di cotali getti non nasce da 
petto rustico, né da cuore ignobile.’ 
SCHMITTER [2004], p. 949. 
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INTERMEZZO: HET VENETIAANSE PATRICIAAT 
 

 
In de volgende hoofdstukken wordt de 16e-eeuwse Venetiaanse antiekcollectie 

binnen zijn maatschappelijke context gesitueerd, waarbij antiquiteiten als een 

‘hogere vorm van consumptie’ zullen omschreven worden en daaruit de strategie 

van de verzamelaar afgeleid kan worden. Om eerst en vooral de 

maatschappelijke achtergrond van het verzamelfenomeen in Venetië te 

onderzoeken, moeten we weten hoe de Venetiaanse samenleving – en meer 

specifiek het patriciaat [de adel] – in elkaar zat. 

 

Het Venetiaanse patriciaat bestond in de periode van het Venetiaanse Gouden 

Tijdperk uit veertig adellijke families. Deze adellijke kaste was gesloten voor 

nieuwkomers sinds de Serrata del Maggior Consiglio [Sluiting van de Grote Raad] 

in 1297, waarbij het oorspronkelijke patriciaat uitgebreid was met een aantal 

nieuwe adellijke families. Later, in de 16

 

e eeuw, werden de patriciërs zelfs 

officieel geregistreerd in het zogenaamde Libro d’Oro [Gouden Boek]. Alle 

mannelijke patriciërs boven de 25 jaar zetelden in de Maggior Consiglio [Grote 

Raad], die in de 16e eeuw ongeveer 2500 leden telde, afkomstig uit een 150-tal 

families. De Maggior Consiglio vormde de basis van een soort bestuurspiramide: 

erboven bevonden zich de 200 leden van de Consiglio dei Pregadi [Senaat], die 

het beleid bepaalde en de belangrijke benoemingen deed; de Consiglio dei Dieci 
[Raad van Tien], die bevoegd was voor het dagelijks bestuur en de geheime 

staatspolitie; en bovenaan de piramide de doge, een soort president voor het 

leven met voornamelijk ceremoniële taken en weinig werkelijke politieke macht, 

die geassisteerd werd door de Minor Consiglio [Kleine Raad]. 

De veertig adellijke families uit Venetië waren sinds de Serrata onderverdeeld in 

twee grote groepen: de oorspronkelijke adel sinds het ontstaan van de stad en 

de nieuwe adel sinds 1297. De eerste groep, ook wel i lunghi of i case vecchi 
[oude huizen] genaamd, bestond uit de volgende 24 families:  
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Badoer, Basegio, Barozzi, Bembo, Bragadin, Contarini, Corner [of Cornaro]  
Dandolo, Dolfin, Falier, Gradenigo, Memmo, Michiel, Morosini, Polani, Querini, 
Salomon, Sanudo  Soranzo  Tiepolo  Zane, Zen [of Zeno], Zorzi en Zustinian [o  
Giustiniani]

,

, , , f
. 

],
, ]  

 

De macht van deze oudere families werd gedurende de 14e en 15e eeuw steeds 

meer door de jongere patriciërsfamilies beknot. Zo was bijvoorbeeld Michele 

Morosini in 1382 de laatste doge die uit de groep van i lunghi verkozen werd. 

Bovendien sloten de leden van de andere groep – i curti of i case nuove [nieuwe 

huizen] genaamd – in 1450 een overeenkomst om te beletten dat leden van het 

oorspronkelijke patriciaat aanspraak konden maken op het dogaat, een soort 

cordon sanitaire dat standhield tot de verkiezing van Marcantonio Memmo in 

1620. 

 

De 16 families die tot i curti behoorden, waren: 

 

Barbarigo [of Barbaro], Donà [of Donado], Foscari, Grimani, Gritti, Lando, 
Loredan [of Loredano  Malipiero, Marcello, Mocenigo, Moro, Priuli, Trevisan, 
Tron  Vendramin [Vendramino  en Venier.
 

Hoewel er binnen het patriciaat wel degelijk grote tegenstellingen bestonden 

tussen de oude en nieuwe dynastieën of tussen de rijke en verarmde adel, werd 

de Venetiaanse staat gekenmerkt door een opvallende stabiliteit. Van 

staatsgrepen en revoluties zoals Firenze, Milaan en andere stadstaten die 

kenden, was in Venetië geen sprake. De uitgebreide zorg die de staat aan de 

dag legde voor liefdadigheid, volksgezondheid, sociale instellingen en 

festiviteiten was zeker bedoeld om de maatschappelijke rust te bewaren. Ook de 

gedisciplineerde soberheid in het sociale leven, die buitenlanders opviel tot in de 

17e eeuw, voorkwam al te grote conflicten. Zoals we verder zullen zien, 

beperkten officiële bepalingen omtrent pracht en praal het publiekelijk uiten van 

persoonlijke rijkdom [zo moesten bijvoorbeeld alle gondels zwart geverfd zijn en 

was donkere kleding lange tijd het meest gangbaar]. 
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HET VENETIAANSE PRINCIPE VAN MEDIOCRITAS 

 
 

 

 
Eerder werd al besproken hoe de antiekcollectie als een uit Rome geïmporteerd 

fenomeen ook als een statussymbool beschouwd werd. In wat volgt, wordt de 

collectie in verband gebracht met de maatschappelijke en politieke context van 

het 16e-eeuwse Venetië, die totaal verschillende randvoorwaarden oplegde aan 

het verzamelen en tentoonstellen van antiquiteiten. 

 

De invasie van ‘Romeinse’ objecten en motieven die uitdrukking gaven aan de 

persoonlijke status van Venetiaanse patriciërs, bleven aanvankelijk binnen de 

muren van het palazzo. Terwijl andere klassieke instrumenten voor 

zelfrepresentatie – portretschilderkunst, grafmonumenten, medailles – zich vlot 

inpasten in de door diversiteit gekenmerkte Venetiaanse cultuur, kwam in de 

paleisarchitectuur slechts traag een consistente klassieke stijl tot ontwikkeling. 

Hoewel een architect als Jacopo Sansovino [1486-1570] er vrij vlot in slaagde 

het klassieke idioom te introduceren in de Venetiaanse publieke architectuur 

[denk bijvoorbeeld aan de Biblioteca Marciana [vanaf 1537] aan de Piazza di San 
Marco], waren klassieke voorbeelden in de private architectuur – zoals Palazzo
Grimani [vanaf 1556] van architect Michele Sanmichele [1484-1559] en Palazzo
Corner della Cà Grande [vanaf 1545] van Jacopo Sansovino absolute 

uitzonderingen. 

Behalve de moeilijkheden om Albertiaanse structuren met een symmetrisch en 

regelmatig grondplan binnen de bestaande Venetiaanse morfologie te passen, 

was de weerstand tegen de klassieke architectuurtaal in private gebouwen 

vooral ideologisch getint. De eeuwenlang gekoesterde principes van aequalitas 
en mediocritas – de gelijkheid ab origine van alle patriciërs en de matigheid in 

hun uitingen van materiële rijkdom – stonden immers op het spel. 

Volgens Manfredo Tafuri had het ideaal van aequalitas zich altijd kunnen 

inpassen in de reeds gevestigde gotische stijl in de paleisarchitectuur – hoe 

weelderig die ook was – maar het ideaal kwam in het gedrang door de nieuwe 

Albertiaanse klassieke stijl – hoe sober die ook was – omdat die geassocieerd 
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werd met Romeinse magnificenza. Hoe dan ook, een algemene doorbraak van 

het klassieke idioom in de Venetiaanse paleisarchitectuur – zowel in gevel als in 

grondplan – kwam er niet voor het einde van de 16e eeuw. 

 

Anders dan palazzi en andere statussymbolen waren antiekcollecties een vorm 

van schaamteloze exuberantie. Aangezien antiquiteiten de duurste 

verzamelobjecten waren, maar de rijke adel tegelijkertijd toch over voldoende 

financiële middelen beschikte, konden deze collecties dus beschouwd worden als 

pure geldsmijterij. Omdat collecties met andere woorden uitingen van excessieve 

consumptie [of conspicuous spending ] waren, werden ze in de private sfeer van 

het palazzo aan het strenge oog van de Venetiaanse bevolking onttrokken en 

waren ze daardoor – in vergelijking met andere instrumenten voor 

zelfrepresentatie – minder gebonden aan het traditionele Venetiaanse ethos van 

mediocritas. Dit ethisch principe beschouwde alle leden van het patriciaat in 

theorie gelijk en verbood daarom openbare uitingen van verschil in rijkdom en 

status. Daarom vormde de verzamelactiviteit achter gesloten deuren en binnen 

een exclusieve kring een platform voor elitair vertoon dat maatschappelijk 

minder controversieel was en wettelijk niet expliciet verboden werd. 

 

 

HISTORISCH PERSPECTIEF: DE WEELDEWETTEN 

                                               

 
De gebeurtenissen in het begin van de 16e eeuw, meerbepaald de oorlog tegen 

de Liga van Cambrai64 en de verpletterende nederlaag in de slag bij Agnadello in 

1509, stelden het gemeenschappelijke Venetiaanse ethos op de proef. 

Conservatieven die vasthielden aan het idee dat de welvaart en veiligheid in 

Venetië het gevolg waren van de primitieve deugden van de Venetianen, werden 

uitgedaagd door de Primi, een subgroep van de i curti -families met nauwe 

 
64 In 1508 verenigden Ferdinand van Aragón [Spanje], Lodewijk XII [Frankrijk], 
Maximiliaan [keizer van het Heilige Roomse Rijk] en paus Julius II zich in de Liga van 
Cambrai met het doel de steeds machtiger wordende republiek Venetië te vernietigen. De 
verpletterende nederlaag in de slag bij Agnadello [mei 1509] bracht de republiek op de 
rand van de afgrond. Slechts door een geslepen diplomatie en dankzij het feit dat de 
bondgenootsteden in de Terraferma trouw bleven, kon Venetië uiteindelijk onafhankelijk 
blijven en zelfs een nieuwe bloeiperiode beleven. 
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banden met Rome, die trachtten hun persoonlijke macht en status te versterken 

ten koste van het aloude principe van gelijkheid onder patriciërs. 

Volgens de conservatieve voorvechters van mediocritas was de afname van de 

Venetiaanse macht te wijten aan de morele corruptie van de Primi, die de 

traditionele Venetiaanse ethiek verraden hadden. In dit klimaat van naoorlogse 

crisis werden een aantal maatregelen uitgevaardigd om verspilling te vermijden 

in een tijd waarin de republiek beroep moest doen op private welvaart. 

 

In navolging van een besluit van de senaat uit 1510 en gebaseerd op een reeds 

bestaande wet daterend uit 1299, werden in maart 1512 de Tre Savi sopra le 
pompe [drie magistraten voor pracht en praal] aangesteld. Oorspronkelijk 

bedoeld als onderdeel van de versoberingsmaatregelen ten tijde van oorlog, 

werd in 1512 een rigoureuze weeldewet uitgevaardigd om excessieve uitgaven 

te beperken. De weelderige uitgaven waar de wet op doelde waren vooral kledij, 

sierraden, meubilair en feesten. De wet ging tot in het kleinste detail, tot het 

omschrijven van een gepaste dresscode, het verbieden van goud en zilver in 

meubilair en van schilderijen die meer dan 150 dukaten kostten, het specifiëren 

van verboden nagerechten en dansen... 

Een ware golf van moralisme en soberheid moest Venetië overspoelen. De wet, 

die het conservatistische gelijkheidsideaal moest instandhouden, miste echter 

totaal het verhoopte effect en werd vaak overtreden. Het draagvlak bleek te 

beperkt en vooral binnen de muren van de palazzi bleven welgestelde families 

hun rijkdom etaleren. Zelfs Doge Leonardo Loredan zorgde in 1513 voor 

controverse door te bekennen dat hij de wet niet nageleefd had toen hij zijn 

lanziera di arme, de traditionele wapenuitrustingenzaal in de Venetiaanse palazzi, 

had laten ontruimen om plaats te maken voor luxueuze feesten en banketten.65 

Ondanks het mea culpa dat de Doge sloeg, was hij uiteraard mee 

verantwoordelijk voor de teloorgang van de traditionele waarden van aequalitas 
en mediocritas. Het feit dat de oude weeldewetten uit de 13e eeuw hernieuwd 

                                                
65 ‘el nostro Signor Dio è sta corozato con nui per le injustitie si feva a forestieri ... per le 
pompe si usava in terra ferma ... e poi in questa terra, cussí come prima ogni casa avea la 
soa lanziera di arme, cussí è sta disfate e poste tavole di compagni, e confessa lui Principe 
fo di primi che disfé la lanziera a San Canzian in la sua casa per metter la tavola di la soa 
festa.’ 
SANUDO [1879-1903], XVII, col. 246. [25 oktober 1513] 
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werden, toont ook aan dat er zich reeds een sterke behoefte aan pracht en praal 

gevestigd had in bepaalde rangen van het patriciaat. 

 

 

HOOFDROLSPELERS [1]: NICOLÒ ZEN EN DE MENTALITEIT VAN DE CONSERVATIEVEN 

                                               

 
Eén van de toonaangevende conservatieve families die vasthielden aan de 

traditionele Venetiaanse waarden en normen, was de familie Zen [of Zeno]. De 

familie had een stamboom teruggaand tot de 8e eeuw en was daarmee één van 

de 24 oudere adellijke geslachten, samen i lunghi of de ‘oude huizen’ genaamd. 

Als oude patriciërsfamilie waren zij, na de bewogen beginperiode van de 16e 

eeuw, voorstanders van een pacifistische en traditionele politiek. Hun 

conservatieve opvattingen waren geworteld in de oorspronkelijke mercantiele 

staatspolitiek van Venetië: Handel werd beschouwd als de basis voor het 

inwendige equilibrium en de sleutel tot het succes van de Serenissima, zoals de 

Venetiaanse republiek toen officieel genoemd werd. De eeuwenlange stabiliteit 

was het resultaat geweest van de internationale handel en diplomatie, maar ook 

het inwendige evenwicht tussen private belangen en de staatspolitiek was 

volgens de conservatieven te danken aan de handel en de primitieve deugden 

van de Venetianen [zoals gelijkheid].66

Deze mentaliteit wordt gereflecteerd in een tekst uit 1539 van Nicolò Zen over 

de Venetiaans-Turkse oorlog van 1537.67 Hierin uitte de magistraat zijn 

frustraties over hoe het met de kleine Italiaanse mogendheden gesteld was, 

waarbij hij specifiek doelde op de perikelen in de eerste helft van de 16e eeuw, 

die de Venetiaanse vrijheid, hét meest waardevolle goed van de Serenissima, 

bedreigd hadden. Het manuscript zette eveneens de pacifistische politieke lijnen 

uit die onder andere door zijn familie nagestreefd werden. 

Zens tekst is een pleidooi voor de loyaliteit aan de traditionele Venetiaanse 

waarden, meerbepaald aan het gelijkheidsideaal – aequalitas – dat de basis 

vormde voor de inwendige harmonie en stabiliteit van de lagunestad. Ter 

 
66 TAFURI [1989], p. 1. 
67 ZEN Nicolò [1539]. Storia della guerra veneto-turca del 1537. BMV, MS It., cl. 7, 2053 = 
7920. 
TAFURI [1989], p. 1 + 198. 
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illustratie citeerde Zen een brief uit de 6e eeuw van Cassiodorus aan de 

Venetianen: 

 

‘Jullie hebben een overvloed aan vis, rijk en arm leven samen in gelijkheid. 
Hetzelfde voedsel en dezelfde huizen worden door iedereen gedeeld; waardoor 
men elkaars haarden niet kan benijden, en zo is men vrij van de ondeugden die 
de wereld beheersen.’68

 

Uit dit romantische ideaalbeeld blijkt de rotsvaste – maar misschien ook naïeve – 

overtuiging van de behoudsgezinden in het Venetiaanse patriciaat. Zij vonden 

dat de venezianità of Venetiaanse eigenheid op het spel kwam te staan toen 

jongere – en rijkere – adellijke families hun persoonlijke status probeerden te 

versterken. Daarom ijverden ze voor het herstel van de Stato da Mar [of 

maritieme handelsstaat] met respect voor de venezianità, de specifieke politieke 

en culturele karakteristieken waarin Venetië zo van andere steden verschilde. In 

deze renovatio van de Venetiaanse staat leverde de familie Zen een bepalende 

bijdrage: Men probeerde de oorzaken voor de economische crisis te achterhalen 

en het herstel te realiseren door bijvoorbeeld de wetenschap en de technologie 

te bevorderen. Hun conservatieve politiek was dus zeker niet gericht op absolute 

novitas [waarvan i primi voorstanders waren], maar een herversteviging van het 

oorspronkelijke systeem.69

 

 

                                                
68 ‘Habitatoribus igitur una copia est ut solis piscibus expleantur; paupertas ibi cum 
divitibus sub equalitate convivit, unus cibus omnes reficit, habitacio similis universa 
concludit, nesciunt de penatibus invidere et, sub hac mensura degentes, evadunt vicium 
cui mundum constat esse obnoxium. In salinis autem exercendis tota contencio est ; pro 
aratris, pro falcibus, cilindros volvitis ; inde vobis fructus omnis enascitur, quoniam in ipsis 
et que non facitis posidetis ; moneta illic quodammodo percutitur ; victualis arti vestre 
omnis fluctus additus est : potest aurum aliquis querere ; nemo est qui salem non 
desideret invenire ; merito quoniam isti debet omnis cibus, quod potest esse gratissimus.’ 
TAFURI [1989], p. 198. 
69 TAFURI [1989], p. 1. 
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CONSERVATIEVE V SIE TAV KUNST EN ARCHITECTUURI  
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In de tekst uit 1539 reflecteerde Nicolò Zen over de oorzaken van de decadentie 

van de antieken en de modernen. Opvallend waren zijn opmerkingen over de 

maatschappelijke functies van kunst en architectuur [wat dus ook impliciet op 

antiekcollecties betrekking had]. Om zijn verhaal te beginnen, stelde Zen dat alle 

grote beschavingen ontstaan zijn ‘zonder pracht en praal, zonder 
bekommernissen over ijdelheid of nutteloze uitgaven’: een soort van primitieve 

deugd zoals Cassiodorus die ook toegeschreven had aan de eerste Venetianen. 

Maar Zen gaat verder: 

 

‘Wanneer één, twee, drie of meer generaties voorbijgegaan zijn, hervallen zij in 
dezelfde zonden als diegenen die ze overwonnen hebben, alsof ze niet langer 
macht o  roem kunnen verwerven, o  alsof ze niet langer kunnen verliezen wat 
ze verworven hebben, denken ze alleen aan luiheid en plezier, en dan beginnen 
ze architecten, liederen, muziek, toneelspelers, paleizen en kledij op p ijs te 
stellen, en eens de wapens opzij gelegd zijn, verachten ze bovendien diegenen 
die hen vermaken, en nog andere dwaasheden worden gewaardeerd, die 
gewoonlijk hoo se kunsten genoemd worden. Maar ellendig is die stad, die Prins 
die van dergeli k vermaak geniet, omdat hij onderworpen zal worden door laag 
en gemeen volk, en indien niet direct, dan geleidelijk, zal hij zijn reputatie 
verliezen, en de Staat  zal uiteindelijk onderworpen blijven aan het meest 
gemene volk.’70

 

Dit fragment uit Zen’s essay suggereert een vijandige houding tegenover kunst 

en architectuur. Deze ‘hoofse kunsten’ werden beschouwd als symptomen van 

de decadentie die veroorzaakt werd door macht, rijkdom, ongelijkheid, enz. 
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70 ‘When one, two, and three generations or more have passed, they fall into the same
sins as those they have conquered and, as though they could no longer acquire either 
empire or fame, or as though hey could no longer lose what they had acquired, they think 
only of idleness and pleasure, and then they come to value arch ects, songs, sounds
players, palaces clothes, and having put arms aside, they scorn furthermore those who 
enjoy them, and certain other follies are valued, that are commonly called courtier’s arts. 
But miserable is that city, that P ince who enjoys such entertainment, because he will be 
subjugated by vile and ignoble people, and if not briefly then gradually  will lose his 
reputation, and the State in the end will remain sub ect to the most vile people.’ 
TAFURI [1989], p. 2 + 199. 
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Kunst en architectuur waren in dat opzicht pure vormen van amusement en 

consumptie, waardoor de traditionele, mythische Venetiaanse idealen – 

aequalitas, concordia, equilibrium... – én de stabiliteit van de republiek op het 

spel kwamen te staan. 

Wanneer men dit tekstfragment uit zijn context haalt, is men geneigd om er een 

resolute verwerping van elke culturele innovatie in te lezen. Toch moet deze 

extreme houding tegenover kunst enigzins genuanceerd worden. In 

werkelijkheid steunden de Zens het beleid van Doge Andrea Gritti [1455-1538, 

Doge vanaf 1523], die een groot kunstpromotor was en een groots 

renovatieprogramma voor Venetië wou realiseren. Francesco Zen had een grote 

interesse voor architectuur en had connecties met architecten zoals Sebastiano 

Serlio [1475-1554]. Nicolò Zen was op zijn beurt goed bevriend met Daniele 

Barbaro [1513-1570]. Deze Venetiaanse humanist, die in 1556 zijn 

becommentarieerde vertaling van Vitruvius’ Dieci libri dell’ architettura 

publiceerde, werkte eerst als coadjutor voor de Patriarch van Aquileia Giovanni 

Grimani, voor wie hij in 1567 een geupdatete Latijnse versie van Vitruvius 

publiceerde. In de periode 1550-1570 was Barbaro de aangewezen opvolger van 

Grimani als Patriarch van Aquileia, op papier de hiërarchische evenknie van de 

paus, maar in realiteit verbleef hij in huisarrest te Rome vanwege 

reformatorische sympathieën. De culturele kringen waarin Daniele Barbaro zich 

begaf, maakten dat hij enkele sleutelfiguren met een uitgesproken klassieke 

smaak tot zijn vriendenkring mocht rekenen: Zo was hij onder andere bevriend 

met kardinaal Pietro Bembo [1470-1545], de dichter Torquato Tasso [1544-

1595] en de architect Andrea Palladio [1508-1580], die in de periode 1549-1558 

de Villa Barbaro in Maser bouwde voor Daniele en zijn broer Marcantonio 

Barbaro.71

Nicolò Zen veroordeelde dus enerzijds alle vormen van excessieve consumptie 

zoals bijvoorbeeld in de paleisarchitectuur, maar was anderzijds wel een groot 

liefhebber van architectuur. Wat op het eerste gezicht een onmogelijke 

tegenstelling lijkt, valt beter te begrijpen wanneer Zens werkelijke visie op 

architectuur duidelijk wordt in zijn Dell’ origine de’ barba i che distrussero per 
tutto ‘l mondo l’ imperio di Roma uit 1557, een boek dat hij opdroeg aan Daniele 

Barbaro. Voor hem had architectuur in de eerste plaats een sacrale en stichtende 

functie. Wat de residentiële, private architectuur betrof, verwees hij in het werk 

r

                                                
71 TAFURI [1989], 2 + 199. 
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uit 1557 naar het oude Venetiaanse principe van mediocritas [matigheid, 

middelmatigheid], dat hij illustreerde met een citaat uit één van de eerste 

wetten – geschreven door ene Zeno Daulo – van het oorspronkelijke 

Venetiaanse bestuur. Daarin werden bouwheren en architecten verplicht om 

‘voor meer gelijkheid en gelijkvormigheid ... de paleizen en prachtige residenties 
zo te laten dat de ene de andere niet zou overtreffen’ en werd ‘bij wet voorzien 
dat alle residenties gelijk, gelijkaardig en van dezelfde grootte en versiering 
moeten zijn’.72

Deze oude richtlijn was ook het concept voor het Palazzo Zen in het Campo dei 

Croschieri [afb. 22], dat in 1533 gebouwd werd naar het ontwerp van Francesco 

Zen, die hierbij geadviseerd werd door Sebastiano Serlio. Het palazzo blijft trouw 

aan de wet van Daulo en past zich onopvallend in de Venetiaanse morfologie in. 

 

De conservatieve standpunten van de familie Zen – die ook door de meerderheid 

van het Venetiaanse patriciaat aangenomen werden – over kunst en 

architectuur, bevatten een resolute afwijzing van elke vorm van de magnificenza, 

die kenmerkend was voor de Florentijnse en Romeinse renaissance [en de 

vrijheid en stabiliteit van de republiek bedreigde]. In Firenze werden in de 15e 

eeuw enorme kapitalen besteed aan de bouw van paleizen, bedoeld om de faam 

van individuele opdrachtgevers – vaak in onderlinge competitie – uit te drukken. 

In pauselijk Rome werd al evenmin bezuinigd op dergelijke exuberante 

statussymbolen. De 16e-eeuwse Venetiaanse mentaliteit kwam dus in feite neer 

op een vijandigheid tegenover het Rome van Julius II, Leo X en Clemens VII, 

aangezien de meeste klassieke invloeden toen uit Rome afkomstig waren. De 

meeste adellijke families in Venetië respecteerden het mediocritas -principe om 

hun trots en loyaliteit te uitten aan de Serenissima, die ingesteld was na de 

Serrata del Maggior Consiglio in 1297.  

 

Door de gedisciplineerde soberheid van de Venetianen vond het klassieke idioom 

slechts geleidelijk zijn ingang in de paleisarchitectuur. Aanvankelijk bleef het 

traditionele palazzo-type – dat erg gebonden was aan de stedelijke morfologie 

en constructieprincipes – behouden, maar met een duidelijke toevoeging van 

klassieke albertiaanse elementen. 

                                                
72 ZEN Nicolò [1557]. Dell’ origine de’ barbari che distrussero per tutto ‘l mondo l’ imperio 
di Roma, onde hebbe principio la città di Venetia libri undici. Venetia, pp. 194-195. 
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Midden de 16e eeuw evolueerde de mentaliteit naar een iets minder traditionele 

houding, zoals blijkt uit Francesco Sansovino’s Venetia città nobilissima et 
singolare uit 1581: 

 

‘Men leest dat in vroegere tijden, onze bu gers, die in alle dingen eenheid en 
gelijkheid wensten uit te drukken, alle huizen met dezelfde hoogte bouwden, in 
overeenstemming met de Daula-wet. Maar zodra de rijken de macht kregen over
de handel die altijd de kracht van deze Republiek geweest was, gingen ze op en
neer naargelang de smaak van de bouwheren. .

r

 
 

.

t

                                               

73

Ongeacht hoezeer de mensen van het verleden zich tot soberheid hielden, waren 
ze echter groo s in de decoratie van hun huis.’74

 

Terwijl Nicolò Zen in 1539 mediocritas als een gangbaar ethisch principe 

beschouwde, vond Francesco Sansovino het in 1581 verouderd. De ideologische 

strijd barstte dus naar het eind van de 16e eeuw toe volledig los. Ondanks de 

toenemende aanwezigheid van imposante, ‘Romeinse’ paleizen, was het 

opvallend dat twee doges van verschillende politieke strekkingen, Andrea Gritti 

[dogaat 1523-1538] en Leonardo Donà [dogaat 1606-1612], toch trouw bleven 

aan de mediocritas bij de bouw van hun palazzi, respectievelijk in de jaren 1530 

en in 1611-1612. Nochtans bevorderde de eerste, Andrea Gritti, tijdens zijn 

dogaat de architecturale renovatio van de stad, meerbepaald van de buurt San 

Marco, en volgde daarmee de ideeën van Nicolò Zen: Architectuur moest een 

publieke, sacrale en stichtende functie hebben, terwijl het palazzo en de façade 

ervan zich in het stadsweefsel moesten inpassen. 

 

 

 
73 SANSOVINO Francesco [1581], f. 140r. 
 
74 SANSOVINO Francesco [1581], f. 142r. 
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HOOFDROLSPELERS [2]: I PR MI I 

                                               

 
Het waren vooral families als de Grimani, Foscari, Pisani en Foscarini – samen 

vormden ze i Primi, een subgroep van de nieuwe i curti -families – die bewust de 

Venetiaanse ideologie van gelijkheid en soberheid afzwoeren. Deze families 

waren nauw verbonden met Rome en de Heilige Stoel, en verdedigden de 

pauselijke belangen in Venetië, omdat zij zich ervan bewust waren dat ze door 

hun diplomatieke relaties met de pauselijke staat – wat op dat moment de 

grootste territoriale staat was van het Italiaanse schiereiland – meer macht naar 

zich konden toetrekken [en daarom liet bijvoorbeeld de familie Grimani zich 

vertegenwoordigen in Rome door Kardinaal Domenico Grimani]. Als romanisten 

of papalisten – de minderheid in Venetië – probeerden zij de economische en 

politieke macht naar zich toe te trekken en waren zij ook op cultureel vlak de 

protagonisten bij de toenemende invloed van de klassieke kunst en cultuur in het 

16e-eeuwse Venetië. Hun patronaat werd gekenmerkt door tal van uit Rome en 

Toscane geïmporteerde innovaties en had de bedoeling om hun persoon, hun 

familie of hun belangen te representeren. De innovaties in de kunst en 

architectuur waren als het ware een demonstratie van hun zelfbewustzijn, maar 

dienden ook als instrument om hun clan van de andere te onderscheiden: 

Getuige daarvan zijn onder andere de weelderige – naar Venetiaanse normen 

decadente – voorgevels van Palazzo Corner en Palazzo Grimani aan het Canal 

Grande [afb. 23-24]. Dit soort manifestaties, die allesbehalve van mediocritas 
getuigden, waren integendeel expliciete uitingen van magnificenza en 

ongelijkheid, wat dus niet strookte met de traditionele Venetiaanse waarden en 

normen. Nicolò Zens kritische tekst over de ‘hoofse kunsten’ en de hernieuwing 

van de weeldewetten tonen aan dat er in de hoogste kringen van het patriciaat 

behoefte was aan machtsrepresentatie en pracht en praal. 

De ongehoorzaamheid van de Primi aan de weeldewetten was zeker doelbewust. 

Marin Sanudo’s beschrijvingen van enkele trouwfeesten in de kring van de Primi 
illustreren duidelijk hoe de wet van 1512 schaamteloos overtreden werd: in juni 

1517 het huwelijk bij de Grimani, in oktober 1519 bij de Foscari, in november 

1519 bij de Pisani en in januari 1520 het Barbarigo-Foscarini-huwelijk.75 De 

 
75 SANUDO [1879-1903], XXIV, col. 341. [juni 1517] 
SANUDO [1879-1903], XXVIII, col. 13. [oktober 1519] 
SANUDO [1879-1903], XXVIII, col. 71. [november 1519] 
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schrijver van de Diarii merkte hierbij op dat de feesten bedoeld waren als 

provocatie aan het adres van de Tre Savi sopra le pompe: ‘en iedereen deed wat 
hij verlangde en tegen de wet, om af te raken van deze magistratuur, … een 
slechte zaak voor de wereld’  [waarbij Sanudo alludeerde op de provocerende 

attitude van de Primi].76

 

 

HET PALAZZO, EPISODE 3 : HET EXCUSATIO NON PETITA 

r

                                                                                                        

 
De dualiteit die het Venetiaanse patriciaat kenmerkte in de 16e eeuw – met 

andere woorden de spanning tussen mediocritas en magnificenza – had ook zijn 

weerslag op de paleisarchitectuur, en meer specifiek op de publieke voorgevel.  

 

Zoals eerder vermeld, werden all’ antica inscripties niet alleen aangewend vanuit 

een genealogisch concept, maar dienden ze ook om palazzi in ontraditionele – 

klassieke – stijl of van een overdreven schaal te verantwoorden.77 Men zou 

kunnen zeggen dat de inscriptie een vorm van bemiddeling is tussen de 

weelderige facade, die magnificenza uitstraalde, en de traditionele Venetiaanse 

waarden van aequalitas en medioc itas. Met andere woorden: het opschrift als 

een vorm van excusatio non petita.78

Toen Giovanni Dario, een rijke cittadino en secretaris van de Consiglio dei Dieci, 
een compleet nieuw palazzo liet bouwen aan het Canal Grande, met in de gevel 

schitterend polychroom inlegwerk naar het model van Pietro Lombardo’s nieuwe 

kerk van Santa Maria dei Miracoli, demonstreerde hij ook zijn diplomatieke 

vaardigheden. Het monumentale epigram in klassiek Latijn en klassieke letters 

dat over het onderste deel van de gevel loopt, is een soort geschenk of 

eerbetoon aan de stad [afb. 25]: 

 

 
SANUDO [1879-1903], XXVIII, col. 192 [januari 1520] 
 
76 ‘and every one did what he pleased and against the law, to be rid of this office, … a 
harmful thing for the earth.’ 
TAFURI [1989], p. 7. 
 
77 BROWN [1996], p. 255. 
 
78 TAFURI [1989], p. 5. 
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VRBIS GENIO IOHANNES DARIVS 
 

Hiermee wou Dario de bouw van zijn nieuw paleis, dat onmiskenbaar een 

openlijke uiting van zijn persoonlijke rijkdom was, verantwoorden door het op te 

dragen ‘aan het genius van de stad’. 

 

De familie Trevisan, niet toevallig één van i curti of de jongere adellijke families, 

volgde Giovanni Dario’s voorbeeld in de façade van hun met marmer beklede 

palazzo, dat rond 1500 achter het Palazzo Ducale [of Dogenpaleis] aan de Rio 
della Canonica gebouwd is. Hun inscriptie ontleenden ze aan het Nieuwe 

Testament – meerbepaald Timotheus I,17 – om hun bouwactiviteit als een daad 

van stedelijke en religieuze pietas [vroomheid] voor te stellen: 

 
SOLO DEO / HONOR ET GLORIA 

 

Met dit citaat uit de bijbel [‘Aan God alleen, eer en glorie’ ] probeerden de 

Trevisani als het ware verantwoording af te leggen aan de stad door hun 

tentoongespreide weelde als een eerbetoon aan God te doen uitschijnen, wat 

uiteraard een handige truc was om toch gewoon de Venetiaanse tradities te 

omzeilen. 

 

Een gelijkaardig voorbeeld van een bijbelcitaat dat als epigrafisch motief op de 

gevel van een palazzo aangebracht werd, vinden we op het beroemde Palazzo
Vendramin-Calergi. Toen Mauro Codussi het eerste decennium van de 16

 
e eeuw 

aan het Canal Grande in San Marcuola een paleis bouwde voor de patriciër 

Andrea Loredan, was het resultaat een nooit eerder geziene en ongeëvenaarde 

synthese – in de residentiële architectuur – van de traditionele Venetiaanse 

bouwstijl en de uit Rome overgewaaide klassieke principes. Het palazzo, dat 

vandaag bekend staat als het Ca’ Vendramin-Calergi, heeft haar indrukwekkende 

uitstraling langs het Canal Grande vooral te danken aan de subtiliteit waarmee 

twee tradities versmolten zijn in één beheerst én weelderig gevelbeeld. De 

façade is samengesteld uit drie korinthische ordes boven elkaar en volgt volledig 

Albertiaanse principes, maar de muurvlakken zijn bekleed met verschillende 

soorten gekleurd marmer om zo het subtiele weelderige effect te bekomen. Ook 

hier treft men onderaan de gevel een prominent aanwezige inscriptie aan: 
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NON NOBIS D[OMI]NE, NON NOBIS 

 

Net zoals bij het Palazzo Trevisan werd de inscriptie ontleend aan de bijbel. Het 

eerste vers van Psalm 115 werd als een slogan [vertaald: ‘niet aan ons, Heer, 
niet aan ons’ ] opgevoerd, waarop volgens Patricia Fortini Brown elke christelijke 

toeschouwer het vervolg van de psalm zou gerepliceerd hebben: ‘sed nomini tuo 
da gloriam’  [‘maar geef Uw naam alle eer’ ]. Zo’n expliciete religieuze spreuk op 

de gevel van een residentieel gebouw was ook hier, rekening houdend met de 

traditionele Venetiaanse achtergrond, een excuus om dure paleizen te bouwen. 

Hoewel veel patriciërs uit de i curti-families met Rome en de paus dweepten, 

had het christelijke thema van de inscriptie op zich dus weinig te maken met 

religieuze vroomheid. De bouwheer hoopte ermee vooral eventuele 

beschuldigingen van decadentie en extravagantie van zich af te schudden. 

 

De drie voorgaande voorbeelden zijn illustratief voor de dualiteit die het 

Venetiaanse patriciaat in de 16e eeuw kenmerkte. Bij een aantal rijke en 

machtige families groeide het verlangen om zich te onderscheiden en hun 

persoonlijke status publiekelijk te representeren. Maar aangezien deze 

mentaliteit nogal gevoelig lag in de Venetiaanse samenleving, waren ze uiterst 

op hun hoede om geen controverse te veroorzaken. Het debat dat in de 16e 

eeuw gevoerd werd tussen het traditionele kamp van voornamelijk i lunghi-
families en het romanistische kamp van i primi, creëerde dus de specifieke socio-

culturele context waarbinnen de Venetiaanse kunst en architectuur geleidelijk 

evolueerden naar een uit Rome geïmporteerd classicisme. 
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9 
 

ANTIEKCOLLECTIES ALS ONTWIJKMANOEVRE AAN DE WEELDEWETTEN 
 

 

EEN HOGERE VORM VAN CONSUMPTIE79

 
Eerder hebben we het verzamelen van antiquiteiten gedefinieerd als een 

excessieve vorm van consumptie, wat impliceert dat het fenomeen zich dus tot 

een vrij elitaire kring van kapitaalkrachtige antiekliefhebbers beperkte. Het 

participeren aan zo’n exclusief en tegelijkertijd competitief milieu was een 

bijzonder effectieve manier om zich te onderscheiden. In dit hoofdstuk wil ik op 

zoek gaan naar de strategie die verzamelaars hanteerden om tegen de 

achtergrond van aequalitas en mediocritas hun exuberante liefhebberij te 

kunnen uitoefenen. 

 

Enerzijds waren de antiekcollecties in Venetië in zekere mate geconditioneerd 

door de specifieke maatschappelijke context waarin het patriciaat een evenwicht 

moest zoeken tussen de traditionele ethische principes en hun wil om zich een 

gedistingeerde status eigen te maken. Hoewel de Venetianen het voorbeeld van 

de Romeinse verzamelaars nastreefden, was het in de lagunestad not done om 

hun collecties met hetzelfde openlijk vertoon zoals in de Romeinse Cortile del 
Belvedere of de giardino Cesi op te stellen. Dergelijke publieke uitingen van 

persoonlijke status strookten immers niet met de Venetiaanse mediocritas. 
Precies daarom bleven de private collecties binnen de muren van het palazzo, 

bijvoorbeeld in een atrium of binnentuin zoals in Palazzo della Valle en Casa 

Sassi in Rome. 

Anderzijds vielen de antiekcollecties niet onder de eerder besproken 

weeldewetten uit de 15e en 16e eeuw en waren ze dus het ideale alibi om toch 

kostbare bezittingen te verwerven. De weeldewetten waren eigenlijk in het leven 

geroepen om de kloof tussen het adellijke patriciaat en de cittadini [zie deel III] 

te verkleinen om zo de politieke en sociale stabiliteit te garanderen. 

                                                
79 SCHMITTER [2004], pp. 915-918. 
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Deze wetten hadden onder andere betrekking op de Venetiaanse palazzi, vooral 

op de gevels en de decoratie van het interieur. Slechts één wet zou betrekking 

gehad hebben op kunst, meerbepaald op schilderijen, maar niet op 

beeldhouwwerken of antiquiteiten. Bovendien had dit decreet uit 1476, waarin 

stond dat de uitgaven voor de decoratie van een kamer [hetzij met hout, goud 

of wandschilderingen] niet hoger mochten zijn dan 150 dukaten, enkel 

betrekking op de decoratie van de ruimte zelf, en niet op de collectie 

verplaatsbare schilderijen.80

Aangezien het verzamelen van moderne en antieke kunst zich in het private 

milieu bevond, werden de grootte en de kostprijs van kunstcollecties dus door 

geen enkele wet beperkt. Volgens Monika Schmitter verantwoordden 

verzamelaars hun exuberante uitgaven aan antiquiteiten door te wijzen op de 

historische en culturele waarde ervan: 

 

‘Beschouwd als een hogere vorm van consumptie, viel het verzamelen van kunst
buiten het domein van de weeldewetten, maar werd regelmatig verbloemd als 
een streven naar waarheid en kennis. Een zware retoriek van legitimering toonde
het verzamelen als een bewonderbare vorm van het bijeenbrengen en 
tentoonstellen.’ 

 

 

I  

                                               

81

 

 

R CCHEZZE VIRTUOSE

 
Deze attitude zien we weerspiegeld in een brief uit 1552 van Paolo Manuzio aan 

de patriciër Andrea Loredano. Hierin schreef Manuzio dat hij in Rome een aantal 

antieke munten wou kopen voor Loredano’s collectie, omdat hij Loredano eerst 

en vooral een dienst wou bewijzen, maar ook omdat het een bijzonder nobele 

taak was: 

 

 
80 SCHMITTER [2004], p. 916. 
 
81 ‘Seen as a higher form of consumption, art collecting not only fell outside the purview of 
sumptuary laws, but was regularly touted as a pursuit of truth and knowledge. A strong 
rhetoric of legitimization portrayed collecting as an admirable form of accumulation and 
display.’ 
SCHMITTER [2004], p. 916. 
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‘Ook al moest ik duizend jaar naar dingen van dergelijke kwaliteit zoeken, er zou 
geen grotere beloning voo  het harde werk bestaan dan ze te vinden.

  
r  

r
r f

 

 

                                               

... wanneer men naar zulke dingen kijkt, doet men in enkele uren zoveel kennis 
op als na jaren Livius en Polybius en alle antieke geschiedschrijvers tesamen 
gelezen te hebben. ... 
Laat aan uw zonen, mijn heer, zoveel rijkdom na als u wenst, hetzij verwo ven 
doo  uw industrie o  door het geluk aan u gegeven: U zal hen nooit een 
landgoed, een paleis, een schat kunnen nalaten die de waarde en excellentie van
uw antiquiteiten kan evenaren. Dit zijn geen materiële goederen, die door 
eenvoudig werk kunnen bekomen worden; uw collectie is geen edelsteen die 
voor een prijs kan verkregen worden: dit zijn deugdzame rijkdommen [ricchezze 

virtuose] die niet voor idioten zijn, maar alleen met inzicht, intelligentie, met 
oneindige kennis over een lange periode verzameld kunnen worden.’ 82

De waarde die Manuzio aan Andrea Loredano’s antiquiteiten hechtte, was niet 

zozeer omwille van hun zeldzaamheid of esthetiek, maar vooral omdat ze veel 

historische kennis bevatten en de historische kennis ook politiek relevant was: 

Aan de hand van antieke geschiedschrijvers en antieke artefacten werd de 

oudheid in de 15e en 16e eeuw bestudeerd om de politieke lessen die men eruit 

kon halen voor het heden. De historische en didactische waarde maakte dus dat 

de antiekcollectie niet als een vorm van materiële rijkdom kon beschouwd 

worden, en dus niet onder de weeldewetten kon vallen. 

Deze redenering werd door de Venetiaanse verzamelaars toch enigzins als 

excuus gebruikt voor de grote bedragen die zij aan antiquiteiten spendeerden. 

Een collectie was nu eenmaal een statussymbool, een middel om zich te 

 
82 ‘E dove mille anni interi nel ricercare cose di tal qualità io consumassi, di cosi lunga 
fatica niun piu degno premio riputerei essere, che il ritrovarle. 
... le quali cose con attento pensiero particolarmente riguardando, tante belle notizie in 
poche hore nella mente raccolsi, che ne Livio, ne Polibio, ne tutte le historie insieme 
havevano altrettanto in molti anni potuto insegnarmi. ... 
Lasciate pure a’ figliuoli vostri, signor mio, quanto piu ampie facultà vi vogliate, o da voi 
acquistate per industria, o donatevi dalla fortuna : che nessun podere, nessun palagio, 
nessun tesoro lascierete voi loro giamai, il quale pareggi la valuta, e l’ eccellenza della 
vostre antichità. Questi non sono beni materiali, che con semplice fatica si acquistino ; non 
è gemma, che per prezzo si ottenga : queste sono ricchezze virtuose, che a gl’ idioti non 
toccano, ma solamente col giudicio, con l’ ingegno, con infinita scienza in molto spatio di 
tempo si raccolgono.’ 
MANUZIO Paolo [1560]. Lettere volgari. Venezia, p. 71r-72r. 
Zie SCHMITTER [2004], pp. 916-917. 
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onderscheiden, en enkel weggelegd voor een exclusieve elite, wat niet strookte 

met de Venetiaanse ethiek [aequalitas, mediocritas, equilibrium]. 

Verzamelingen van antiquiteiten hadden dus een ambivalent karakter: 

Beschouwde de verzamelaar zijn collectie als een economisch kapitaal of als een 

cultureel erfgoed? Uiteraard was het meestal een combinatie van beide. Zo 

benadrukte Gabriele Vendramin bijvoorbeeld in zijn testament uit 1548 de 

morele waarde van zijn camerino delle antigaglie [antiquiteitenkabinet], zonder 

ook de economische waarde ervan uit het oog te verliezen: 

 

‘Alles wat zich in deze kamer bevond, waarin alle objecten bijeengebracht zijn 
die vele honderden dukaten waard zijn, zo verschillend van alles van 
voorzieningen die deel uitmaken van onze boekhouding, zou veel meer 
opbrengen dan wat het gekos  heeft. Ook hebben deze uitgaven onze familiekas
van geen enkele ducaat beroofd; ik zou eerder zeggen dat het ons winst 
opgebracht heeft.  Ik kan niet genoeg benadrukken dat al deze dingen, zowel 
door hun excellentie en zeldzaamheid als door de vele jaren werk om ze te 
bekomen, en vooral omdat ze een beetje gemoedsrust [uno pocho de riposso et 

quiete de hanimo] gebracht hebben tijdens het vele geestelijke en lichamelijke 
werk dat ik op mij genomen heb om de familiezaak te leiden, mij zo aangenaam 
en dierbaar zijn dat ik moet bidden en smeken aan diegenen die ze erven om ze
met zorg te behandelen zodat ze niet zullen vergaan. Hieraan twijfel ik niet, 
want als ze oprecht en in alle deugd geleerd zijn, kunnen ze niets anders doen.’ 

t  

..

 

                                               

83

 

Terwijl Vendramin hier zijn dure antiekcollectie tegenover zijn erfgenamen als 

een valabele financiële investering uit de doeken deed, maar toch ook 

suggereerde dat ze van belang waren voor het voortbestaan van de familie [door 

 
83 ‘Dicho tuto quello che si atrova in esso chamerin le quale tute cosse amontano de molti 
centenera de duchati como distintamente del tuto è sta fate le partide sopra i nostri libri a 
conto de fornimenti et si hanno costo se chaveria molto più del costo, né questa spesa ha 
schomodà caxa nostra de uno duchato... Non voglio restar de dir che tute queste cosse sì 
per la sua eccellentia et rarità como etiam per la faticha de molti ani hauta per causa de 
aquistarle et maxime per esser sta quelle che a tante fatiche di mente e di corpo, che io ho 
patido neli negotii familiari, che mi ha dato uno pocho de riposso et quiete de hanimo, et 
perho mi sono tanto grate et chare che sum astreto pregar et exortar quelli in chi 
pervenirano le sopradite cosse che voglino usar diligentia de sorte che non perischano del 
che non dubito che se sarano homeni studiosi de virtù che altramente possino far.’ 
SCHMITTER [2004], pp. 917-918. 
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de rust die ze hem boden, en als materiële manifestatie van hun voortdurende 

rijkdom], was eerder het omgekeerde waar. Collecties waren immers grotere 

statussymbolen dan alle andere vormen van consumptie zoals kleding, eten, 

decoraties en palazzi. Dit maakte van het verzamelmilieu het ideale platform 

voor een elitaire competitie, en een zeer effectieve manier om het prestige en de 

gedistingeerdheid van zichzelf en zijn familie te verhogen door het financieel 

kapitaal om te zetten in een cultureel kapitaal,84 waarbij het niet alleen leek te 

gaan om conspicuous spending – wat iedereen kon als er maar genoeg geld was 

– maar ook om smaak, geleerdheid en onderscheidingsvermogen; en op de 

achtergrond ook de typisch Venetiaanse preoccupatie met het [geconstrueerde] 

verleden. Oudheden verzamelen werd op die manier een vorm van zich scharen 

in de klassieke traditie. 

 

 

HET PALAZZO, EPISODE 4: PALAZZO GRIMANI 

                                               

 
Het Palazzo Grimani in Santa Maria Formosa, dat jarenlang de residentie was 

van de beroemde verzamelaar Giovanni Grimani [afb. 26], vormt het ideale 

voorbeeld om de theorie over de verschillende mentaliteiten binnen het 

patriciaat en de collectie als hogere vorm van consumptie te illustreren. Het 

familiepaleis van de Grimani’s was ongeëvenaard in de manier waarop het een 

compromis sloot tussen het traditionele Venetiaanse gelijkheidsideaal – dat zich 

weerspiegelde in de sobere buitenschil van het palazzo – en de wil van i primi 
om zich qua macht, rijkdom en cultuur te onderscheiden – gedemonstreerd in 

het interieur. 

 

Het middeleeuwse familiepaleis aan de samenvloeiing van de Rio di San Severo 

en de Rio di Santa Maria Formosa, dat nog in zijn oorspronkelijke gedaante te 

zien was op Jacopo De’ Barbari’s veduta van Venetië [afb. 27], was in 1500 door 

Antonio Grimani, de latere doge, aan zijn zonen Vincenzo, Girolamo en Pietro 

geschonken [Zijn vierde zoon Domenico was kardinaal in Rome]. Bij de dood van 

Doge Antonio Grimani in 1523 was Vincenzo de enige nog in leven zijnde zoon, 

en werd het palazzo voor de helft eigendom van Girolamo’s zonen Marco, 

 
84 SCHMITTER [2004], p. 918. 



DEEL II   MENTALITEITEN BINNEN HET PATRICIAAT 72 

Vettore en Giovanni.85 Vervolgens werd het palazzo in 1524 op verzoek van 

Vettore in twee gedeeld: De eerste verdieping voor Marco, Vettore en Giovanni; 

de tweede voor Vincenzo. Toen deze Vincenzo Grimani enkele jaren later 

overleed, kwam het paleis in 1532 volledig in handen van de drie broers.86

Vooral Vettore en Giovanni richtten vanaf dat moment al hun aandacht op de 

verbouwing en uitbreiding van het Palazzo Grimani. Vettore, de procu atore de 
supra di San Marco, had in de jaren 1527-1528 langs het Canal Grande een 

eigen palazzo laten ontwerpen door Jacopo Sansovino, de architect die na de 

Sacco di Roma in 1527 naar Venetië uitgeweken was. Sansovino toonde in dit 

project zijn ontwerpvirtuositeit: Hij introduceerde tal van innovatieve elementen 

– zoals de elliptische trappenhal en de monumentale trappen bij de inkom aan 

het Canal Grande – en ontwierp in feite een palazzo alla romana [afb. 28].

r

                                               

87 Hij 

gedroeg zich dus alsof hij nog in Rome werkte, waar zijn cliënteel de novitas van 

zijn ontwerpen erg op prijs stelden. Het was ook niet verwonderlijk dat een lid 

van de Grimani-familie de opdracht voor zo’n palazzo alla romana gaf; de 

Grimani’s waren immers overtuigde papalisten en romanisten. 

Het ontwerp voor Vettore Grimani’s paleis werd echter nooit uitgevoerd. Één van 

de redenen voor het afblazen van het project was wellicht de mogelijkheid die 

zich op dat moment voordeed om het oude familiepaleis in Santa Maria Formosa 

uit te breiden. Maar een andere plausibele reden zou kunnen geweest zijn dat 

 
85 Stamboom van de familie Grimani: 
PERRY [1978], p. 217. 
 

Doge Antonio Grimani [1434-1523] 
  Kardinaal Domenico Grimani, Patriarch van Aquileia [1461-1523] 
  Girolamo Grimani, Procuratore di San Marco [†1518] 
   Doge Marino Grimani [†1605] 
   Marco Grimani, Patriarch van Aquileia [1494-1544] 
   Vettore Grimani, Procuratore di San Marco [1495-1558] 
   Giovanni Grimani, Patriarch van Aquileia [1501-1593] 
  Pietro Grimani 
  Vincenzo Grimani
   Antonio Grimani 
   Nicolò Grimani 
   Luigi Grimani 
  Kardinaal Marino Grimani, Patriarch van Aquileia [1488-1546] 
 
86 BRISTOT & PIANA, p. 48. 
 
87 TAFURI [1989], p. 5. 
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het ontwerp te Romeins en te radicaal vernieuwend was. Een palazzo alla 
romana zou een te duidelijk en controversieel statement geweest zijn, die de 

hele Venetiaanse traditie nog maar eens in vraag zou gesteld hebben, in een 

periode die politiek delicaat was voor het Venetiaanse bestuur. De tijd was met 

andere woorden nog niet rijp voor zo’n uiting van indivualiteit en mediocritas 
was dus nog steeds het nagestreefde ideaal in de paleizenbouw. 

 

Maar nu terug naar de verbouwingen aan het oude Palazzo Grimani in Santa 
Maria Formosa [afb. 29-32]. Het paleis werd onder impuls van Vettore en Giovanni 

gedurende dertig jaar aan een ware gedaanteverandering onderworpen. De 

broers bewoonden elk een verdieping – Giovanni de eerste piano nobile, Vettore 

de tweede – en lieten twee nieuwe vleugels aanbouwen. Welke architecten voor 

de verbouwingswerken verantwoordelijk waren, is nog altijd niet met zekerheid 

gekend. Onder andere de namen van Michele Sanmichele, Rafaello Sanzio, 

Sebastiano Serlio, Jacopo Sansovino en zelfs Andrea Palladio worden hiermee in 

verband gebracht.88 Wel staat vast dat het paleis in meerdere bouwfasen en met 

vele tussenperioden verbouwd werd, en dus wellicht ook met meerdere 

architecten. 

Giovanni en Vettore leken onderling in competitie te werken: Zo liet Vettore zich 

bijvoorbeeld een onafhankelijke monumentale traphal bouwen. Maar Giovanni 

was ongetwijfeld de meest ambitieuze van de twee: Hij nam de supervisie van 

het grootste deel van de werken op zich en liet tussen 1537 en 1540 zijn 

persoonlijke vertrekken op de eerste verdieping weelderig decoreren door 

Giovanni da Udine, Camillo Mantovano en Francesco Salviati.89 Na de dood van 

Vettore in 1558 bouwde Giovanni Grimani, die in de periode 1545-1550 voor de 

eerste maal Patriarch van Aquileia geweest was en nu alleen eigenaar werd van 

het paleis, de tweede nieuwe vleugel [1567-1569] en creëerde hij zo een 

binnenplaats naar het Romeinse type [afb. 33-34].90

Na meer dan 30 jaar verbouwingswerken was het palazzo uitgebreid met een 

sequentie van sterk verschillende ruimtes, die voortaan Giovanni Grimani’s 

uitgebreide collecties antieke en moderne kunst huisvestten. De extreme 

                                                
88 BRISTOT & PIANA, pp. 45-47. 
 
89 BASSI [1976], p. 229. 
 
90 TAFURI [1989], pp. 8-9. 
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variëteit aan architecturale elementen en stijlen kon enerzijds te wijten zijn aan 

het lange bouwproces en de meerdere bouwfasen; anderzijds lijkt de 

incoherentie in het gebouw wel een bewust concept van de verwoede 

verzamelaar Giovanni Grimani. Op deze manier verzamelde hij niet alleen 

schilderijen en antiquiteiten – sculpturen, cameeën, munten, enz. – maar ook 

verschillende architectonische ensembles van verschillende architecten. Zo 

waren er onder andere de portego in collone [loggia aan de inkom langs de Rio 
di Santa Maria Formosa], die vermoedelijk door Jacopo Sansovino ontworpen 

was; de ovale trap die van Andrea Palladio zou kunnen zijn; en de loza dipinta 

die waarschijnlijk Sebastiano Serlio’s werk was.91

Het heterogene en experimentele karakter van het palazzo kwam ook duidelijk 

naar voor in de studio delle antichità of Tribuna [afb. 35-36]: Deze ruimte waar 

Giovanni Grimani’s antieke sculpturen opgesteld stonden, gaf de indruk een 

soort collage van allerlei contradictorische architecturale details te zijn. Het 

geheel vormde een klassiek monumentaal decor waarbinnen de antieke 

standbeelden en bustes een vaste plaats kregen, op sokkels, consoles, in nissen 

of vrij in de ruimte. De Tribuna was zelfs voorzien van een opmerkelijke 

dakconstructie die op het hoogste punt doorbroken was door een lantaarn die 

eindigde in een kruisgewelf [afb. 37]. Zoals in de eerder besproken voorbeelden 

van collecties, was ook hier het architecturale decor een complementaire 

onderdeel van de antiekcollectie: Met andere woorden architectuur als een 

collec or’s item. t

r

                                               

 

De antiekcollectie op zich was trouwens één van de rijkste Venetiaanse 

verzamelingen uit de 16e eeuw. In het monumentale decor van de Tribuna moet 

dit antiquarium een enorme indruk gemaakt hebben op de eminente genodigden 

van Giovanni Grimani, waaronder de Franse koning Henri III [1551-1589] en de 

hertog van Ferrara Alfonso II d’ Este [1533-1597] in 1574.92 De Tribuna lag op 

de plaats waar de twee nieuwe vleugels van het palazzo samenkwamen en werd 

vanuit het portego op de eerste verdieping ontsloten via de camaron d’o o en 

twee rijkelijk versierde, marmeren portalen.93 De nieuwe vleugels van Palazzo 

 
91 BRISTOT & PIANA, p. 47. 
 
92 BASSI [1976], pp. 228-235. 
 
93 BRISTOT & PIANA, p. 51. 
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Grimani waren dus werkelijk ontworpen als een sequentie van verschillende 

scenografische decors die Giovanni Grimani’s collecties één voor één aan de 

bezoeker openbaarden. En daarbij vormde de Tribuna wellicht het absolute 

hoogtepunt. 

Van Giovanni’s enorme antiekcollectie bevatte de Tribuna alleen al minstens 120 

sculpturen, zoals blijkt uit een inventaris uit 1593. Deze inventaris maakt het 

vandaag mogelijk om een reconstructie te maken van de collectie en haar 

positionering in de ruimte [afb. 38-42].94 De sculpturen – waaronder vooral Griekse 

standbeelden van Aphrodite, Apollo, Artemis, Diana, Leda, Odysseus, Silenus, 
Zeus, etc. – waren wellicht zorgvuldig uitgekozen opdat ze zouden passen in het 

algemene iconografische programma van de ruimte. Maar wat waarschijnlijk het 

meest opviel, was het gevoel voor symmetrie en evenwicht, en de beheersing 

van de ruimtelijke dimensies. De bezoekers stonden ongetwijfeld versteld van de 

harmonieuze ordening van de collectie. De standbeelden en bustes waren 

allesbehalve willekeurig gepositioneerd, maar volgden een speciaal door 

Giovanni Grimani ontworpen plan, dat niet alleen op esthetische criteria 

gebaseerd was: De Tribuna was volledig geconcipieerd als templum aeternatis 
voor de verheerlijking van de Grimani-dynastie. 

 

Er bestaat dus geen twijfel over dat het interieur van Palazzo Grimani in Santa 
Maria Formosa – wat private paleizen in Venetië betreft – één van de meest 

weelderige en kostbare van zijn tijd was. Giovanni Grimani’s kunstpatronaat en 

antiekcollecties waren pure uitingen van zijn verlangen om zich te onderscheiden 

binnen het Venetiaanse patriciaat en op internationaal niveau. De on-

Venetiaanse klassieke vormentaal in zijn kunstverzameling en in de architectuur 

van de nieuwe vleugels aan het familiepaleis benadrukte zijn politiek-religieuze 

en culturele banden met Rome. 

Maar zoals reeds opgemerkt, beperkte dit soort Romeinse novitas en 

magnificenza zich tot het interieur van het paleis. Noch de voorgevel, noch de 

binnenplaats – die echter wel volgens de Romeinse typologie ontworpen was – 

verraadden iets van wat er zich achter de muren van het paleis afspeelde. Het 

exterieur van het palazzo contrasteerde niet met de Venetiaanse 

stedenbouwkundige context en was dus geheel volgens de Venetiaanse traditie 

                                                                                                         
 
94 SOCCAL, p. 130. 
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een toonbeeld van mediocritas. Enkel het inkomportaal aan de Ruga Giuffa 

[straatkant] en de quadrifore-ramen aan de Rio di Santa Maria Formosa 

[waterkant] vielen enigzins op tegen de sobere achtergrond [afb. 43-45]. 

De Patriarch van Aquileia had in zijn palazzo dus voor een compromis gekozen, 

en niet zoals in dat andere Palazzo Grimani – dat Girolamo Grimani rond 1556 

door Michele Sanmichele had laten bouwen in San Luca aan het Canal Grande – 

de extravagantie en decadentie van zijn familie publiekelijk tentoongespreid. 

Giovanni Grimani sloeg twee vliegen in één klap: Ten eerste respecteerde hij de 

Venetiaanse gewoonte om de persoonlijke rijkdom niet publiekelijk te uiten, 

zodat hij het Venetiaanse bestuur, waarmee hij al meermaals in conflict getreden 

was, niet provoceerde. Ten tweede kon hij in de private sfeer binnen de muren 

van zijn palazzo zijn persoonlijke en familiale status botvieren en zijn genodigden 

ermee imponeren. Deze twee verschillende gedaantes van het Palazzo Grimani 

waren dus in feite een afspiegeling van het 16e-eeuwse debat dat in het 

Venetiaanse patriciaat gevoerd werd over kunst, architectuur en andere hogere 

vormen van consumptie. 
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10 
 

COHESIE ONDER VERZAMELAARS 
 

 
Uit het volgende hoofdstuk moet blijken dat verzamelaars naast het vereiste 

kapitaal ook de nodige connecties moesten hebben in de hoogste culturele 

kringen en dat verzamelen dus een sociale activiteit was. 

 

 

MARCANTONIO MICHIEL [1484-1552] 
 
Zoals al meermaals vermeld werd, vormde één specifiek werk van een 16e-

eeuwse auteur het belangrijkste primaire bronnenmateriaal voor de studie van 

de Venetiaanse antiekcollecties: de Notizia d'opere di disegno che esistevano 
nella prima metà del secolo XVI  van Marcantonio Michiel, een manuscript dat in 

1800 door de abt en bibliotecario della Libreria Marciana Jacopo Morelli anoniem 

gepubliceerd werd.95

Michiel bezocht tussen 1521 en 1543 in Padua, Cremona, Milaan, Pavia, 

Bergamo, Crema en Venetië samen bijna honderd publieke en private 

kunstcollecties. Zelf was hij echter ook eigenaar van een bescheiden maar 

geraffineerde collectie, die naar Venetiaanse gewoonte uit een combinatie van 

antieke – of pseudo-antieke – sculpturen en moderne quadri  bestond: Hij bezat 

vijf marmeren en negentien bronzen beeldhouwwerken van contemporaine 

kunstenaars zoals Antonio Minello en een twintigtal schilderijen van onder 

andere Giorgione, Jacopo de’ Barbari en Giovanni Bellini.96 Een 

vernoemenswaardige collectie dus, maar wat de persoon van Marcantonio 

Michiel echt interessant maakte, was zijn netwerk van connecties in de hoogste 

culturele kringen van Venetië en Rome. 

 

                                                
95 MICHIEL & FRIMMEL [1896]. 
 
96 FAVARETTO [1990], p. 71-73. 
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De in 1484 geboren Marcantonio Michiel was zoals wel meerdere Venetianen 

zeer bereisd: Zo reisde hij tijdens zijn opleiding met een handelsvloot mee naar 

het oostelijke Middellandse-Zeegebied; in 1514 verbleef hij in Firenze; in 1516 

vergezelde hij zijn vader naar Bergamo toen deze daar tot capitano verkozen 

was; en in 1518 trok hij voor twee jaar naar Rome in het spoor van de pas 

verkozen Venetiaanse Kardinaal Pisani.97 Zijn ervaringen aan het hof van paus 

Leo X zouden een belangrijke invloed gehad hebben op zijn artistieke en literaire 

smaak en zijn belangstelling voor antiquiteiten en schilderijen, waarvan hij pas 

na zijn terugkeer naar Venetië systematisch notities begon te maken. 

Marcantonio Michiel had een talent om nieuwe contacten te leggen, waardoor hij 

aan zijn verblijf in Rome enkele opmerkelijke vriendschappen overhield: Hij 

kende bijvoorbeeld Baldassare Peruzzi, Sebastiano Serlio – aan wie Michiel de 

schets van Poggio Reale gegeven had waarop de tekening uit Serlio’s Il Terzo 

Libro gebaseerd is – en waarschijnlijk kende hij Rafael ook. Michiel was 

gefascineerd door Rafaels passie voor het antieke, en het was kenmerkend voor 

zijn eigen interesse voor de oudheid dat hij Rafaels dood vooral betreurde 

omwille van de onafgewerkte reconstructie van het antieke Rome, waaraan de 

schilder-architect in opdracht van Leo X werkte. 

 

Uiteraard had Michiel ook in Venetië een indrukwekkende vriendenkring: 

Kardinaal Pietro Bembo [die Michiels belangrijkste connectie was in Padua en 

Rome], de dichters Beazzano en Tebaldeo, Hieronimo Negro [de secretaris van 

Kardinaal Cornaro], de schilder Lorenzo Lotto, Sebastiano Serlio [die ook naar 

Venetië uitgeweken was, waar zijn architectuurtraktaat in 1544 gepubliceerd 

werd], enz.98 Om nog maar te zwijgen over de elf Venetiaanse verzamelaars die 

in zijn Notizia d’ opere di disegno opgenomen zijn en met wie hij een goede 

relatie moet gehad hebben om hun private collecties te kunnen bezichtigen. 

 

Marcantonio Michiels zeer gevarieerde vriendenkring geeft een idee van het ver 

uitgewaaierde netwerk van connecties dat de 16e-eeuwse verzamelaars rondom 

zichzelf opbouwden. Het mag duidelijk zijn dat het verzamelaarsmilieu, waartoe 

weliswaar slechts een beperkte elite behoorde, ook met andere politieke en 

                                                
97 FLETCHER [1981], p. 453. 
 
98 FLETCHER [1981], p. 455-456. 
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artistieke milieus interfereerde. In dat opzicht kan Marcantonio Michiel 

beschouwd worden als de verpersoonlijking van het 16e-eeuwse netwo king-

fenomeen. 

r

 

r

                                               

 

 

HET VENETIAANSE VERZAMELAARSMILIEU

 
Hoewel het verzamelaarsmilieu ongetwijfeld een platform van competitie was, 

kan ook aangetoond worden dat de activiteit van het verzamelen een coherente 

gemeenschap creëerde. Een gemeenschappelijke interesse wakkerde de cohesie 

aan binnen deze elitaire groep, en onderscheidde hen van diegenen die aan het 

nodige geld, connecties of kennis ontbraken. Antiquiteiten waren de duurste 

verzamelobjecten – zoals eerder vermeld een hogere vorm van consumptie – en 

waren dus alleen weggelegd voor een exclusief gezelschap. 

Verzamelen creëerde een gemeenschap van gelijkgezinde mensen die zelfs qua 

politieke, economische en sociale klassen grensoverschrijdend was; een 

standpunt dat ook ingenomen werd door Paula Findlen: 

 

‘Ze [musea] verschaften een medium waar al deze verschillende sectoren van de 
samenleving elkaar kruisten en daardoor onthullen ze veel over de sociale en 
culturele structuur van het v oegmoderne Italië. Het museum was niet alleen 
een plaats waar objecten gehuisvest werden; het was ook een omgeving waarin 
connecties gevormd werden.’ 99

 

Het idee dat het verzamelen een soort sociale en culturele cohesie creëerde, zit 

onrechtstreeks ook in de geschriften van Marcantonio Michiel vervat. Uit zijn 

Notizia d’ opere di disegno blijkt dat hij in de periode 1521-1543 elf Venetiaanse 

privé-collecties bezocht en beschreven heeft, waarvan er zeven in het bezit van 

gentiluomini [patriciërs] en vier bij zogenaamde cittadini.100

 
99 ‘Thus, they provided an axis through which all these different sectors of society 
intersected and in doing so reveal much about the social and cultural fabric of early 
modern Italy. The museum was not only a place in which objects were housed; it was also 
a setting in which relationships were formed.’ 
FINDLEN [1994], p. 8. 
 
100 WILLIAMSON [1903], pp. 93-133. 
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I  

                                                                                                        

NTERMEZZO: DE CITTADINI

 
De Venetiaanse cittadini waren een intermediaire sociale klasse tussen het 

patriciaat [de adel] en het popolo [het gewone volk]: een soort burgerij. In 

tegenstelling tot andere Italiaanse steden, hadden individuen of families die zich 

door hun rijkdom, bezigheden of successen onderscheidden van het gewone 

volk, niet de mogelijkheid om toe te treden tot de adellijke kaste. De adel was 

sinds de Serrata del Maggior Consiglio een gesloten elite, waardoor in de loop 

van de 14e en 15e eeuw een nieuwe sociale klasse ontstaan was uit ambitieuze 

en geleerde nouveaux riches of geïmmigreerde rijken. Deze burgerij kreeg meer 

en meer belangrijke bureaucratische functies in het bestuur van de republiek 

toebedeeld, of in de administratie van de scuole grandi,101 de grote religieuze 

broederschappen in Venetië. In haar studie van de Venetiaanse cittadini uit de 

vroege 16e eeuw beschouwde Monika Schmitter hen als parvenu’s, mensen die 

 

t

 

 
Marcantonio Michiels bezoeken aan Venetiaanse private collecties: 
[de cit adini zijn aangeduid met een *] 
 

 1521: Francesco Zio* 
 1521: Domenico Grimani 
 1525: Taddeo Contarino 
 1525: Hieronimo Marcello 
 1528: Giovanantonio Venier 
 1529: Antonio Pasqualino* [1] 
 1530: Antonio Foscarini 
 1530: Gabriele Vendramin 
 1531: Giovanni Ram* 
 1532: Antonio Pasqualino* [2] 
 1532: Andrea Odoni* 
 1543: Michel Contarini 

 
101 De Venetiaanse scuole waren confréries met voornamelijk religieuze doeleinden zoals 
liefdadigheidwerk. De scuole grandi waren grote broederschappen waarvan de – 
uitsluitend mannelijke – leden afkomstig waren uit de hogere of middelste 
bevolkingsklassen over de hele stad. Scuole piccoli waren eerder kleine broederschappen 
waarvan de leden zich beperkten tot een bepaalde parochie, familie of gilde [deze waren 
vaak wel en soms uitsluitend voor vrouwen toegankelijk]. Oorspronkelijk waren er vier – in 
de 13e en 14e eeuw gestichte – scuole grandi [Scuola Grande di San Marco, di San 
Giovanni Evangelista, della Carita en della Misericordia], maar tegen het eind van de 16e 
eeuw werden deze aangevuld met twee gepromoveerde scuole piccoli [Scuola Grande di
San Teodoro en di San Rocco]. 
 



DEEL III   NETWORKING IN HET VERZAMELAARSMILIEU 82 

dus tot een hogere sociale klasse konden opklimmen, maar er puur op basis van 

niet-adellijke afkomst niet geaccepteerd werden: 

 

‘Het idee dat cittadini een herkenbare “orde” vormden, groeide in de tijd en kan 
gezien worden als een nevenproduct van de Serrata van de adellijke kaste in de 
late dertiende en vroege veertiende eeuw.’ 102

 

Pas vanaf het einde van de 15e eeuw werd er door enkele auteurs in hun 

beschrijvingen van de stad en haar bestuur onderscheid gemaakt tussen de drie 

klassen of ordes, meestal gentiluomini, cittadini en popolari genoemd. Maar door 

de traditionele Venetiaanse ethiek, die waarden als aequalitas en mediocritas 
voorop stelde, en door de 16e-eeuwse weeldewetten kon men de twee hoogste 

klassen qua uiterlijk niet van elkaar scheidden. In 1493 schreef de patriciër Marin 

Sanudo in zijn lofrede over Venetië het volgende: 

 

‘er zijn drie klassen van inwoners: heren die de staat en de Republiek besturen 
... burgers, en werkmannen of het lagere volk. De heren zijn niet van de burgers
te onderscheiden door hun kledij, omdat ze zich allemaal op dezelfde manier 
kleden, behalve de senatoren, die tijdens hun ambtstermijn de bij wet verplichte
gekleurde mantels moeten dragen. De anderen dragen bijna altijd lange zwarte 
mantels tot aan de grond, met mouwen tot aan de ellebogen, een zwarte baret 
op het hoofd en een kap in zwarte stof of fluweel.’ 

 

 

                                               

103

 

 

 

t

102 ‘The idea that cittadini constituted an identifiable “order” grew over time and can be 
seen as a byproduct of the Serra a [Closure] of the noble caste in the late thirteenth and 
early fourteenth centuries.’ 
SCHMITTER [2004], p. 909. 
 
103 ‘Sono tre generation di habitanti: zentilhuomini – che governano il stato, e la Republica 
... cittadini, et artesani overo popolo menudo. Li zentilhuomini da’ cittadini in habito non 
sono conosciuti perché tutti vanno vestiti quasi a un modo, eccetto li Senatori delli 
magistrati mentre sono in officio – come dirò al luoco suo – che vanno vestiti di color, per 
lezze. Li altri portano sempre quasi veste negre longhe fino a terra, con maneghe a 
comedo, barretta negra in testa, et becheto de panno negro, et anco di veluto.’ 
SANUDO 
 



DE COLLECTIE ALS AFSPIEGELING VAN DE PUBLIEKE CARRIÈRE 83 

TWEE TYPES VAN VERZAMELAARS 

                                               

 
Francesco Zio [of Giglio] en Andrea Odoni waren beiden cittadini én 

kunstverzamelaars wiens collectie beschreven werd door Marcantonio Michiel. 

Hoewel ze verwant waren – Zio was de oom van Odoni – en hoewel Odoni’s 

collectie voor een groot deel uit geërfde stukken van Zio bestond, verschilden ze 

sterk in de manier waarop ze hun positie binnen de Venetiaanse maatschappij en 

hun interesse voor antiquiteiten opvatten.104 Daarom is het interessant om deze 

collecties en hun inhoud te relateren aan de persoon van de verzamelaar en aan 

zijn professionele carrière. 

Zio was eerder de voorbeeldige burger, afkomstig uit een zeer oude Venetiaanse 

familie. Zijn collectie suggereert dat hij als oprecht Venetiaan trouw bleef aan de 

Venetiaanse virtù [deugd] en bescheidenheid. Odoni daarentegen was als zoon 

van een rijke Milanese immigrant meer het flamboyante type, minder bezorgd 

over morele of ethische kwesties en er vooral op gericht om zichzelf in de 

belangstelling te zetten. Getuige daarvan was zijn portret dat hij omstreeks 1527 

door Lorenzo Lotto liet schilderen en waarop hij zichzelf als verzamelaar liet 

voorstellen temidden zijn antieke sculpturen. 

 

 

FRANCESCO ZIO [1477-1523] 
 
Francesco Zio was niet van adellijke afkomst, maar zijn familie claimde wel deel 

uitgemaakt te hebben van het Venetiaanse bestuur vóór de Serrata del Maggior 
Consiglio, waardoor zij zich in oorsprong evenwaardig beschouwden aan het 

patriciaat. Als één van de voornaamste leden van de Zio-clan onderscheidde 

Francesco zich in een aantal prestigieuze activiteiten en bekleedde hij enkele 

hoge – voor cittadini toegankelijke – ambten. Naast gastaldo [procurator] van 

het elitaire Venetiaanse convent van Santa Maria delle Vergini in Castello en 

scrivan [boekhouder] van de Raxon nuove [de centrale financiële administratie 

van de republiek], werd hij ook meermaals op leidinggevende posities verkozen 

in de Scuola Grande di Santa Maria della Carità. 

 
104 SCHMITTER [2004], p. 918. 
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Deze activiteiten maakten hem een vrij welgesteld en gerespecteerd lid van zijn 

sociale klasse, maar vooral zijn collectie leverde hem grote erkenning op. Zijn 

collectie was één van de eerste die Marcantonio Michiel bezocht – de andere was 

die van Kardinaal Domenico Grimani – en bijna zestig jaar na Zio’s dood 

herinnerde Francesco Sansovino hem – bij de beschrijving van Zio’s ‘mooie
marmeren grafmonument’  in de kerk van Santa Maria delle Vergini in Castello – 

vooral als een verzamelaar ‘die zich voor zijn plezier veel bezighield met 
beeldhouwkunst en schilderkunst, twee activiteiten waarvan hij gedurende een 
lange tijd uiterst zeldzame en geraffineerde voorwerpen bewaarde.’ 

 

                                               

105

 

Francesco Zio’s verzameling antieke sculpturen – wat de duurste en zeldzaamste 

verzamelobjecten waren – en het feit dat hij een aantal voorwerpen in zijn bezit 

had die ook door anderen zeer gegeerd waren, tonen aan dat hij als niet-

patriciër niet zomaar een amateur-verzamelaar was. Naast de talrijke antieke 

teste [marmeren hoofden of bustes], vazen en medailles106, beschreef 

Marcantonio Michiel drie antieke sculpturen iets gedetailleerder: Een marmeren 

statuette van de god Pan of Faun die op een boomstronk zit en doedelzak speelt, 

een romp van een wandelende figuur, en een marmeren bas-reliëf met figuren 

in halfreliëf.107 Het standbeeld van Faun moet bijzonder veel indruk gemaakt 

hebben, aangezien het later in het bezit kwam van de patriciër Antonio Foscarini, 

die volgens Michiel een zeer uitgebreide collectie antiquiteiten had.108

Zio’s vermogen om bijzonder begeerde collector’s items te bemachtigen werd 

ook geïllustreerd door twee moderne stukken uit zijn collectie: Het ene was een 

zogenaamd getijdenboek, waarvan ‘de vier beginpagina’s in perkament, subtiel 

 
105 ‘Fra quali [ornamenti] sono assai notabili due bellissimi sepolcri in aria di marmo, l’ uno 
di Francesco Giglio, che ne’ suoi tempi si dilettò molto della Scoltura e della Pittura, nelle 
quali due professioni fece per lungo tempo conserva di rarissime et squisite cose.’ 
SANSOVINO [1581], p. 20. 
 
106 ‘The numerous earthen vases are antique as well as the numerous medals.’ 
WILLIAMSON [1903], p.112. 
 
107 ‘The God Pan or Faun, in marble, two feet high, seated upon the stump of a tree and 
playing the pipes, is antique. The trunk of the figure which had been represented walking, 
is antique. The marble bas-relief, with figures in half-relief, is antique.’ 
WILLIAMSON [1903], p. 111. 
 
108 WILLIAMSON [1903], pp. 107-109. 
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en perfect opgeluisterd, van de hand van Jacometto Veneziano zijn en 
gedurende lange periode door de handen van verscheidene verzamelaars 
gegaan zijn, maar eerst gemaakt was voor Zuan Michiel, en altijd ten minste 40 
dukaten waard geweest is’.109 Het andere was een ‘tazza de porfido’ [porfieren 

beker], vervaardigd door de Florentijnse graveur Pierarmaria da Pescia, die ‘ten 
tijde van koning Karel’s invasie van Rome [1495] de beker begraven had, die 
daardoor wat gebarsten was en door een koperen ring moest samengehouden 
worden, en die daarna meermaals als antiek voor een zeer grote prijs verkocht 
geweest was’.110 Het feit dat Michiel zoveel informatie geeft over deze 

waardevolle objecten, wijst erop dat deze verzamelstukken een aanzienlijke 

belangstelling opwekten bij collega-verzamelaars. 

 

Hoewel deze voorbeelden Francesco Zio’s ambitie en toewijding als verzamelaar 

duidelijk aantonen, werd zijn collectie toch enigzins beperkt door zijn sociale 

status als cittadino, hetzij door een gebrek aan kapitaal, hetzij door een gebrek 

aan connecties en toegang tot bepaalde hogere kringen.111 Wanneer we de 

collectie van Zio vergelijken met die van zijn adellijke tijdgenoten Gabriele 

Vendramin en Domenico Grimani, stelde die qua omvang en kostprijs maar 

weinig voor. Grimani bezat bijvoorbeeld het Breviarium Grimani, het beroemde 

gebedenboek, dat volgens Michiel 500 dukaten gekost had, terwijl Zio’s duurste 

manuscript, het getijdenboek, slechts 40 dukaten waard was. Ook bezat 

Francesco Zio – in tegenstelling tot de meeste adellijke kunstverzamelaars – 

geen schilderijen van Venetiaanse kunstenaars als Giorgione of Giovanni Bellini, 

noch Vlaamse of Duitse werken van Jan van Eyck, Hans Memling of Albrecht 

Dürer. Het mag dus duidelijk zijn dat Zio geen verzamelaar was van het kaliber 

van Kardinaal Domenico Grimani: Het ontbrak hem aan het nodige kapitaal en 

                                                
109 ‘Li quattro principii de uno officiolo in capretto, inminiati sottilissimamente et 
perfettamente, furono de mano de Jacometto, andati per diverse mani d’ antiquarii 
longamente, ma fatti al p[rim]o per M. Zuan Michiel, sitmati sempre almeno d[ucati] 40.’ 
MICHIEL [1896], p. 94. 
 
110 ‘La tazza de porfido cun li 3 maneghi et el bocchino, fu de mano de Pietro Mario 
intagliatore de corneole Fiorentino, la qual ascose in Roma sottoterra, alla intrata de re 
Carlo cun molte altre sue cosse, ove si schiappo alquanto, sicchè fu bisogno cingerla d’uno 
cerchio de rame, la qual è stata venduta più fiate per opera antica a gran precio.’ 
MICHIEL [1896]. P. 96. 
 
111 SCHMITTER [2004], p. 923. 
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de nodige connecties om dergelijke zeer populaire werken te kopen. Hij was 

trouwens ook de eerste in zijn familie die kunst begon te verzamelen en moest 

dus in tegenstelling tot de anderen, die meestal al enkele verzamelstukken 

geërfd hadden, van nul beginnen. 

 

Daarentegen blijkt uit Monika Schmitters studie van cittadini-verzamelaars dat 

onder andere Francesco Zio er niet naar streefde om de verzamelpraktijken van 

de adellijke elite te imiteren, maar dat verzamelaars zoals hij eerder nieuwe 

verzamelobjecten uitvonden en nieuwe verzamelmethodes ontwikkelden.112 Zio 

introduceerde in het Venetiaanse verzamelmilieu nieuwe objecten zoals 

curiositeiten en naturalia. Michiel noteerde meerdere van deze voorwerpen in 

zijn beschrijving van Zio’s collectie in 1521, maar hij gaf een gedetailleerder 

overzicht toen hij dezelfde voorwerpen in 1532 voor de tweede keer zag in 

Odoni’s verzameling. In het gedeelte over Odoni’s studiolo de sopra schreef 

Michiel: 

 

‘De vijf vazen vervaardigd uit edelstenen en versierd met goud zijn modern en 
behoorden eerder toe aan Francesco Zio, en ook de vazen en schalen in 
porcelein, de antieke vazen en medailles en natuurlijke dingen zoals de 
versteende krabben, vissen en slangen, een gedroogde kameleon, kleine en 
zeldzame schelpen, krokodillen en vreemde vissen.’  

f
 

                                               

113

 

Francesco Zio was dus één van de cittadini die nieuwe verzamelobjecten 

ontdekten en waarvan hun innovaties later overgenomen werden door de 

gevestigde elite. Of zoals Schmitter het omschrijft: ‘Wat de verzamelaar 
ontbreekt aan financiële middelen o  sociale connecties kan gecompenseerd 
worden door de praktijk van afwijking [the practice of diversion].’ 114

 

 
112 SCHMITTER [2004]. 
113 ‘Li 5 vasetti de gemme ornati d’ oro sono moderni : solean essere de Francesco Zio. Et 
cusi anchora vasi et piadene de porcellana, et vasi antichi, et medaglie et cose naturali, zoe 
granchii, peschi bisse, petrificadi, un camaleonte secho, caragoli picoli et rari, crocodili, 
pesci bizarre.’ 
MICHIEL [1896], p. 84. 
 
114 SCHMITTER [2004], p. 927. 
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Ook Zio’s kunstpatronaat verschilde van dat van het patriciaat. In plaats van 

werken van Giorgione en Bellini te proberen bemachtigen, accepteerde Zio zijn 

financiële en sociale beperkingen door zich als mecenas van contemporaine 

kunst te profileren en op zoek te gaan naar nieuw talent. Hij bezat vooral 

religieuze schilderijen van onder andere Jan van Scorel [1495-1562], Giovanni 

Gerolamo Savoldo [1480-1548], Giovanni Cariani [1485-1547]en Jacopo Palma il 

Vecchio [1479/80-1528], en daarnaast ook enkele seculiere schilderijen zoals zijn 

portret van Vincenzo Catena [1480-1531]. De meeste van deze werken zouden 

volgens Monika Schmitter in een stijl geschilderd zijn die paste bij een cittadino 

die zijn Venetiaanse roots en zijn trouw aan de traditionele Venetiaanse deugden 

wou benadrukken.115 Met andere woorden een stijl die balanceerde tussen 

traditie en novitas, of een uitdrukking van mediocritas, het Venetiaanse ethos 
dat gelijkheid en gelijkaardigheid verkoos boven alle uitingen van magnificenza 

en novitas. 
 

Ook de manier waarop Francesco Zio volgens zijn testament wou herinnerd 

worden, illustreert nogmaals zijn Venetiaanse deugdzaamheid. In dit testament 

vroeg Zio zijn erfgenamen – waarvan Andrea Odoni er één was – om hem een 

grafmonument met zijn naam en wapenschild te laten bouwen, maar ook om 

onnodig en excessief vertoon op zijn begrafenis te vermijden, om zo niet te 

extravagant over te komen. Zio’s neven begrepen zijn laatste wensen heel goed, 

wat blijkt uit de inscriptie op zijn graf: 

 
FRANCISCO LILIO BENEDICTI FIL[IO] SACR[ARUM] VIRG[INUM] 

PROC[URATOR] VITA CUIVS TAM VARIIS VIRTVTUM LAUDIBUS CLARA 
FVIT VT VETERIS PROBITATIS EXEMPLA SUPERARIT 

 

[Franceso Zio, zoon van Benedictus, procurator van de Heilige Maagden, wiens 

leven vermaard was voor zo vele verscheidene lovenswaardige deugden dat het 

de voorbeelden van antieke rechtschapenheid overtrof] 

 

 

                                                
115 SCHMITTER [2004], p. 938. 
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ANDREA ODONI [1488-1545] 
 
Andrea Odoni was weliswaar de neef van Francesco Zio, maar hij was op zowat 

alle vlakken een ander soort cittadino. Eerst en vooral was zijn vader een rijke 

Milanese immigrant en had de familie Odoni in tegenstelling tot de Zio’s 

bijgevolg geen Venetiaanse voorgeschiedenis. Het was vooral van zijn oom 

Francesco Zio dat Odoni leerde hoe hij toegang kon krijgen tot het hoogste 

prestige dat voor een cittadino haalbaar was, en daarvoor was het verzamelen 

van kunst misschien wel het beste middel. Via zijn oom kon Odoni enkele hoge 

ambten bekleden: Hij was eerst de assistent van zijn oom bij het Raxon nuove 

en later scrivan en condutor bij het Dazio dil vin [het ministerie voor taksen op 

wijn].116 Bovendien erfde hij samen met zijn broers Alvise en Gerolamo Zio’s 

grondbezittingen en kapitaal, én wellicht het belangrijkste: zijn kunstcollectie. 

Andrea erfde bijna de volledige collectie van zijn oom, maar zeker niet zijn 

Venetiaanse deugdzaamheid en moraliteit. Odoni werd gedurende zijn carrière 

meermaals beschuldigd van corruptie en het is dan ook niet ondenkbaar dat een 

groot deel van zijn collectie gefinancierd was met gefraudeerd kapitaal [Het staat 

echter wel vast dat Odoni sowieso over een groter kapitaal beschikte dan zijn 

oom]. Deze beschuldigingen beletten hem echter niet een zeer gerespecteerd lid 

van de prestigieuze Scuola Grande di Santa Maria della Carità te worden, wat 

blijkt uit het grote aantal confraters die zijn begrafenis in 1545 in de Santa Maria 

Maggiore bijwoonden.117

 

Odoni’s collectie werd niet alleen opgenomen in de Notizia van Marcantonio 

Michiel, maar alle bezittingen uit die collectie werden ook gedetailleerd 

beschreven in een inventaris uit 1555, die opgemaakt was na de dood van 

Andrea’s broer Alvise. 

Zoals op vele andere gebieden had Zio’s voorbeeld een belangrijke invloed 

gehad op Odoni’s collectie. Andrea was net zo gepassioneerd door antieke 

sculptuur als zijn oom en breidde Zio’s verzameling curiositeiten en naturalia uit. 

Odoni had niet alleen een aantal kunstwerken direct van zijn oom geërfd, maar 

hij nam met onder andere Cariani en Savoldo ook enkele kunstenaars in 

                                                
116 SCHMITTER [2004], pp. 939-940. 
 
117 SCHMITTER [2004], p. 941. 
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bescherming die Zio ontdekt had. Dit blijkt uit Michiels beschrijving van Andrea 

Odoni’s portego, de belangrijkste ruimte op de piano nobile [eerste verdieping] 

van het Venetiaanse palazzo. Daar hingen werken uit de collectie van Zio, zoals 

‘het doek dat de Hel voorstelt, waarin Cupido zijn boog vasthoudt’  van 

Cariani118, maar ook nieuwe werken: 

 

‘De Geschiedenis van Trajanus  met vele figuren en antieke gebouwen, is van de 
hand van Zuanne del Comandador [Ca iani]  maar de gebouwen werden 
getekend door Sebastiano Bolognese [Sebastiano Serlio].’ 

,
r ,

                                               

119

 

Zoals dit citaat al doet vermoeden, mocht Odoni nog een aantal andere 

kunstenaars – en niet de minste – tot zijn persoonlijke vriendenkring rekenen: 

de beeldhouwer Simone Bianco [†1553], de schilders Lorenzo Lotto [1480-1556] 

en Girolamo da Treviso [1498-1544], en de schilders-architecten-auteurs Giorgio 

Vasari [1511-1574] en Sebastiano Serlio [1475-1554]. Odoni vertoonde dus 

tegelijkertijd ook nieuwe interesses, zoals voor moderne beeldhouwkunst, 

architectuur – in de gevel van zijn palazzo zou één van de eerste Serliana-

motieven toegepast zijn – en voor schilderkunst met vooral Centraal-Italiaanse 

invloeden. 

Over het algemeen was Odoni’s patronaat en collectie dus innovatiever en 

gewaagder [lees: on-Venetiaanser] dan dat van zijn oom, maar zijn interesses 

en de achterliggende idealen waren volgens Monika Schmitter iets minder 

coherent en consistent.120

Ondanks Zio’s erfenis sloeg Odoni niet dezelfde weg in als zijn oom. De inhoud 

van zijn kunstcollectie verraadt duidelijk andere motieven. Enkele schilderijen uit 

het portego verraden dat Odoni vatbaarder was om de culturele en artistieke 

gewoonten van het patriciaat te imiteren. Net zoals zijn oom bezat Odoni geen 

originele schilderijen van oudere Venetiaanse meesters zoals Giorgione, maar hij 

 
118 ‘The canvas representing the Infernal Regions, in which Cupid is holding his bow, is by 
Giovanni del Zanin Comandador, and belonged formerly to Francesco Zio.’ 
WILLIAMSON [1903], p. 100. 
 
119 ‘Listoria de Traiano cun le molte figure et li edificii antichi, fu de mano de linstesso 
Zuanne del Comandador; ma li edificii furono dissegnati da Sebastiano Bolognese.’ 
MICHIEL [1896], p. 84. 
 
120 SCHMITTER [2004]. p. 942. 
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imiteerde – in tegenstelling tot Zio – de smaak van het patriciaat door een kopie 

te kopen. Ook kon Odoni zich wellicht geen echte Bosch permitteren – waarvan 

Kardinaal Domenico Grimani er meerdere in zijn bezit had – en daarom schafte 

hij zich een werk aan van een minder bekend kunstenaar, die de stijl en de 

thematiek van Bosch imiteerde. 

Hoewel hij een cittadino was, gedroeg Andrea Odoni zich dus als een patriciër, 

soms op de rand van het decadente af. Zijn slaapkamer illustreert deze neiging 

om de buitensporige gewoontes van de elite na te apen. Volgens de inventaris 

uit 1555 lagen er twee met goud beklede kussens en een zilveren sprei op 

Odoni’s bed, dat zelf ook nog eens bekleed was met geel damast en 

geborduurde gordijnen.121 Dergelijke kostbare stoffen en materialen waren niet 

uitzonderlijk in Venetië, maar waren in feite wel bij wet verboden door de eerder 

vernoemde weeldewetten: Een wet uit 1512 verbood expliciet het gebruik van 

goud, zilver en damast in beddengoed en toen deze wet in 1530 heringevoerd 

werd, waarschuwde de Consiglio dei Pregadi er nogmaals voor dat ‘iedereen 
elkaar probeert te overtreffen, en indien e  niets aan gedaan wordt, de totale 
ondergang zal volgen voor veel van onze nobelen en cittadini’.

r

t

                                               

122 Odoni’s 

slaapkamer was als een nadrukkelijke uiting van rijkdom dus zeker een 

overtreding op de weeldewetten. 

 

Het idee dat Odoni zijn cittadino-status wou overstijgen zou na zijn dood 

bevestigd worden in de inscriptie die zijn broers lieten aanbrengen op zijn graf in 

de San a Maria Maggiore: 

 
ANDREAE VDONIO CIVI / INSIGNI ANIMI SPLENDORE / LIBERALITATE 

ATQUE ELEGANTIA / ETIAM SVPRE CIVILEM FORTVNAM SPECTANDA / 
HIERONYMVS ET ALOYSIVS FRATRES / MOERENTES SIBI AC POSTERIS PP. / 

VIXIT AN. LVII. OBIIT A. MDXLV.123

 

 
121 ‘Un fornimento da letto de damasco zallo, racamado attorno tutte le coltrine, con due 
cussini d’ oro, et el suo covertor d’ arzento.’ 
SCHMITTER [2004], p. 944. 
 
122 ‘all try to outdo one another, and if something is not done about it, total ruin will 
effectively follow for many of our nobles and cittadini.’ 
SCHMITTER [2004], p. 944. 
123 SCHMITTER [2004], pp. 959-960. 
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[‘De burger Andrea Odoni, beroemd door de pracht van zijn geest, zijn 
vrijzinnigheid en elegantie, die zelfs zijn burgerlijke status oversteeg.’ ] 
 

Odoni’s wil om de gewoontes van het patriciaat te imiteren – met zijn eigen 

beperkte financiële middelen – had ook duidelijk zijn weerklank op de inhoud 

van zijn antigaia, dat reeds voordien besproken werd. Deze collectie bestond 

zowel uit antieke als uit moderne sculpturen all’ antica, zoals de kolossale 

marmeren voet en het standbeeld van Mars van Simone Bianco [afb. 46-47]. Deze 

combinatie van antiek en modern was één van de interessantste aspecten van 

Odoni’s antiekcollectie, omdat dit toen in Venetië nog maar weinig voorkwam. 

Ofwel zou Odoni’s patronaat van deze pseudo-antiquiteiten kunnen opgevat 

worden als een gevolg van zijn beperkte financiële middelen en beperkte 

toegang tot oorspronkelijke antieke voorwerpen; ofwel probeerde hij 

vernieuwend te zijn door de Centraal-Italiaanse trends te volgen. In Venetië 

waren immers moderne beeldhouwwerken meestal publieke opdrachten, ze 

maakten zelden deel uit van private collecties, en de meeste contemporaine 

beeldhouwers waren bovendien geen Venetianen [Simone Bianco kwam uit 

Toscane en Antonio Minello uit Padua]. 

 

 

HET PORTRET VAN EEN VERZAMELAAR 
 
Het opvallendste bewijs van Odoni’s onconventionele en gewaagde houding 

binnen het Venetiaanse verzamelaarsmilieu, was zonder twijfel zijn portret dat 

hij in 1527 door Lorenzo Lotto had laten schilderen [afb. 48]. Lotto was ook weer 

één van die onbekende kunstenaars die Odoni ontdekt had en enkele 

vernieuwende ideeën binnenbracht in Venetië. De kunstenaar schilderde dit 

innovatieve portret – een openlijk instrument van self-fashioning – op een 

horizontaal formaat, zodat hij meer breedte ter beschikking had om Odoni te 

omringen met de antiquiteiten uit zijn collectie. Odoni liet zich afbeelden terwijl 

hij zijn antiquiteiten aan het “contempleren” was, om zich zo als een 

gecultiveerde persoonlijkheid voor te stellen. Hij lijkt bovendien een uitnodigend 

gebaar te maken naar de toeschouwer om mee te genieten van zijn 

antiekcollectie. Diezelfde uitnodigende houding kwam ook terug in een ander 
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portret van Lorenzo Lotto, dat van ‘een jonge verzamelaar in zijn studiolo’ [afb. 

49]. 

Met deze twee werken introduceerde Lotto een nieuw type – namelijk het portret 

van een verzamelaar – dat ook andere kunstenaars inspireerde. Zo schilderde 

Titiaan in 1567 een gelijkaardig portret van Jacopo da Strada [afb. 50], de 

kunsthandelaar die in opdracht werkte van niet-Italiaanse antiekliefhebbers zoals 

hertog Albrecht V van Bavaria [of Beieren] en de Duitse keizer Maximiliaan II 

van Wenen. Andere voorbeelden van verzamelaarsportretten vinden we bij 

Jacopo Palma il Giovane [1548-1628], die twee beroemde portretten maakte, het 

ene van de beeldhouwer Alessandro Vittoria [1525-1608] [afb. 51], het andere van 

de verzamelaar Bartolomeo della Nave124 [afb. 52]. Vooral dit laatste, geschilderd 

in de periode 1585-1590, doet zeer sterk denken aan het portret van Andrea 

Odoni: Ook hier is de geportretteerde omringd door sculpturen, waaronder een 

kopie van Kardinaal Domenico Grimani’s antieke buste van Vitellius [afb. 53] en 

een modern standbeeld van de Heilige Sebastiaan van Alessandro Vittoria. 

Opvallend aan deze verzamelaarsportretten was het feit dat ze zo radicaal met 

de portretkunst van het Venetiaanse patriciaat braken. [Geen van de hierboven 

vernoemde geportretteerden was van adellijke afkomst.] Portretten waren al 

lang een belangrijke onderdeel geweest van de Venetiaanse adellijke collecties, 

zoals Giorgio Vasari ook bevestigde: 

 

‘... in alle huizen van Venetië bevinden zich vele portretten, en in veel huizen van
heren kan men hun vaders en groo vaders zien, tot in de vierde generatie, en in 
enkele van de meest nobele gaan ze nog verder terug; een gewoonte die altijd 
het meest lovenswaardig geweest is, en die zelfs onder de antieken bestond.’ 

 
t

                                               

125

 

Het nieuwe portrettype, waarmee onder andere Odoni zich ook liet vereeuwigen, 

was echter voor een Venetiaans patriciër een ondenkbaar radicale vorm van 

zelfrepresentatie: Door de collectie af te beelden primeerde immers de 

persoonlijkheid van de geportretteerde als verzamelaar, wat naar Venetiaanse 

normen niet echt getuigde van soberheid en sociale gelijkheid. Een 

 
124 AUGUSTI, pp. 84-85. 
125 ‘... onde in tutte le case di Vinezia sono molti ritratti, e in molte de’ gentiluomini si 
veggiono gl’ avi e’ padri loro insino in quarta generazione, et in alcune più nobili molto più 
oltre : usanza certo che è stata sempre lodevolissima eziandio appresso gl’ antichi.’ 
VASARI [1791-1794], vol. 3, pp. 438-439. 
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conventioneler 16e-eeuws voorbeeld van een Venetiaans adellijk portret vinden 

we wij Gabriele Vendramin [afb. 54]. Vendramin, die trouwens ook een 

verzamelaar was, liet zich door Titiaan samen met zijn broer Andrea en diens 

zonen – Luca, Lunardo, Francesco, Federico, Bortolo, Giovanni en Filippo 

[Gabriele’s erfgenamen] – afbeelden terwijl ze een kostbaar reliek van hun 

voorouders aanbaden. Dit familieportret was een soort verheerlijking van de 

familiestamboom en van het nageslacht, in overeenstemming met de traditionele 

Venetiaanse waarden [wat niet kan gezegd worden van de portretten van 

Andrea Odoni, Jacopo da Strada en Alessandro Vittoria]. 

Het zou tot het einde van de 16e eeuw duren vooraleer een patriciër zich ook als 

verzamelaar liet afbeelden, en het is niet verwonderlijk dat het een lid van de 

familie Grimani was. In een manuscript waarin alle leden van de Grimani-clan te 

zien waren, was de Patriarch van Aquileia Giovanni Grimani afgebeeld met op de 

achtergrond enkele antieke marmeren fragmenten [afb. 55]. Hieruit blijkt dat het 

toen ook in de hogere adellijke kringen toelaatbaar werd om zich met dergelijke 

statussymbolen te laten afbeelden. 

 

 

 

 

11 
 

INTERACTIE MET ANDERE KRINGEN 
 

 

ANTIEKHANDEL 
 
Achter het fenomeen van de antiekcollecties schuilde ook een lucratieve 

antiekhandel. Vanwege het niet-Romeinse verleden van de lagunestad, dat hier 

al meermaals aangehaald werd, moest de Venetiaanse antiekliefhebber beroep 

doen op de import van authentieke Romeinse of Griekse artefacten.  

Zoals vermeld werd in de bespreking van Venetië’s kunstmatige verleden, 

arriveerde er reeds vanaf het einde van de Middeleeuwen arriveerde langs de 

meest uiteenlopende kanalen en in relatief grote hoeveelheden antiek materiaal 
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in de Venetiaanse Republiek. Aanvankelijk om de vraag naar kostbare 

constructiematerialen te beantwoorden, werd de import van reeds bewerkt 

marmer uit het oostelijke Middellandse Zeegebied een winstgevende bezigheid 

voor edellieden, handelaars en andere avonturiers die naar de Griekse eilanden 

reisden. 

Zolang de Serenissima ook in de 15e en 16e eeuw haar handelsimperium in de 

Egeïsche Zee bleef behouden, was er een grote toestroom van antiek marmer uit 

de eilanden Rhodos, Chios, Cyprus en Kreta, uit de kustgebieden van de 

Peloponnesos, uit Attica en uit Asia Minore. Deze commerciële activiteiten bleven 

zelfs voortduren toen de Venetiaanse territoria in het Egeïsche Zeegebied op het 

einde van de 15e eeuw, na de val van het Byzantijnse Rijk in 1453, in handen 

vielen van de Turken. De verovering van Constantinopel door de Turken 

veroorzaakte een terugstroom naar het Westen van grote hoeveelheden antieke 

kunstwerken. Venetië vormde het scharnierpunt voor de handel in antiquiteiten 

tussen Oost en West.126 Bovendien waren de Venetianen door hun commerciële 

en diplomatieke capaciteiten waren in staat om voor een lange periode goede 

handelsrelaties te onderhouden met de Turken: Rond het midden van de 16e 

eeuw slaagde een Venetiaanse patriciër, Antonio Priuli, er zelfs in om in 

Constantinopel een obelisk te bemachtigen om die later op het Campo Santo 

Stefano in Venetië op te richten. Later arriveerden er in de lagune ook 

Egyptische sculpturen en fragmenten uit het tijdperk van de farao’s: 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere in de verzameling van Giovanni Grimani 

te vinden. 

Nadat de Turken in 1570 Cyprus ingenomen hadden, werden antiquiteiten in de 

tweede helft van de 16e eeuw vooral uit Kreta geïmporteerd. Deze antiquiteiten 

waren niet alleen bestemd voor de Venetiaanse markt, maar belandden vaak 

rechtstreeks in het binnenland van de Veneto of in transalpijnse 

vorstendommen. Het was op Kreta dat een eerste werkelijke organisatie, onder 

leiding van Venetiaanse duchi en provveditori [magistraten en ambtenaren], op 

poten gezet werd om systematisch over het ganse eiland opzoekingen en 

opgravingen van antieke sculpturen te verrichten. 

Niet alleen overzeese gebieden, maar ook de terraferma – het Venetiaanse 

vasteland – bood meerdere mogelijkheden om archeologische objecten te 

bekomen: Uit Aquileia, de prestigieuze zetel van het patriarchaat, werden 
                                                
126 BAZIN [1967], p. 47. 
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standbeelden, inscripties en reliëfs ingevoerd, uit Altino en Torcello inscripties en 

grafstenen, uit Adria en de Povlakte, waar veel Venetiaanse families 

eigendommen hadden, antieke vazen en bronzen sculpturen, en uit Abano nog 

meer antieke sculpturen. Istrië en Dalmatië, gebieden die van strategisch belang 

waren voor de maritieme defensie van de Golf van Venetië, waren ook 

spreekwoordelijke goudmijnen voor Romeinse sculpturen en sarcofagen, die 

hergebruikt werden als christelijke graven.127

 

 

DE COLLECTIE ALS VOORWERP VAN STUDIE VOOR KUNSTENAARS 

                                               

 
Venetiaanse kunstenaars in de cinquecento hadden de gewoonte om in hun 

eigen atelier antieke sculpturen, fragmenten, reliëfs en medailles te verzamelen 

als studiemateriaal voor zichzelf en voor hun leerlingen. Aangezien deze 

kunstenaars uiteraard niet dezelfde financiële middelen hadden van de rijke 

patriciërs en cittadini, waren hun collecties logischerwijze veel kleiner – meestal 

bezaten ze maar enkele antiquiteiten – en werkten ze vaak met goedkopere 

replica’s van antieke sculpturen, waarvan het origineel zich in de collectie van 

rijke verzamelaars bevond. Bovendien werkten kunstenaars meestal in dienst 

van deze verzamelaars – tenminste als het om private opdrachten ging – en 

hadden ze daardoor het privilege om op uitnodiging van hun patronen de rijkste 

Venetiaanse collecties te kunnen bestuderen. 

Zo is het niet ondenkbaar dat de Venetiaanse schilder Giorgione [1478-1510] 

toegang had tot de private collectie van zijn mecenas Gabriele Vendramin. Er zijn 

immers aanwijzingen dat de schilder in zijn werken figuren ontleende aan de 

Griekse en Romeinse antiquiteiten uit Gabriele Vendramins camerino delle 
anticaglie. Zo vertoonde Giorgione’s Slapende Venus opvallende gelijkenissen 

met de antieke slapende nimf, die Marcantonio Michiel in 1530 in Vendramins 

collectie opgemerkt had.128 Ook Giorgione’s fries van de Arti Liberali bevat 

dergelijke reproducties van onder andere antieke medailles met profielportretten 

van Romeinse keizers [afb. 56]. 

 
127 FAVARETTO [1990], pp. 65-67. 
128 FAVARETTO [1990], p. 80. 
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Een gelijkaardig voorbeeld vinden we bij Vittore Carpaccio [1455-1526], die in 

zijn Visioen van St. Augustinus voor de Scuola di San Giorgio degli Schiavoni een 

reeks antieke vazen, bronzen statuettes – onder andere een venus en een 

paardje – en andere antiquiteiten uitstalde op een boekenrek in de studio van 

Augustinus [afb. 57]. Omdat sommige van deze figuren meermaals in het oeuvre 

van Carpaccio opdoken, behoorden ze wellicht tot de persoonlijke collectie van 

de schilder. 

 

In tegenstelling tot de reeds vermelde kunstenaars, zijn er wel concrete 

aanwijzingen voor de verzameling antieke sculpturen en kopieën in gips die 

Titiaan [of Tiziano Vecellio, 1487-1576] in zijn studio bewaarde: Carlo Ridolfi 

[1594-1658] schreef in zijn Meraviglie dell’ arte o vero le Vite degli Illustri Pittore
Veneti e dello Stato onder andere over het ‘afgietsel van een Cupido die geloofd
wordt het werk van Phidias te zijn’

 
 

                                               

129, die de kunstenaar in enkele werken 

gebruikt zou hebben als model voor putti. Verder bemerkte Ridolfi in het oeuvre 

van Titiaan ook ‘de imitatie van beroemde antieke voorwerpen die zeer goed 
door hem gekend waren’.130 Zo kwam de schilder bijvoorbeeld in 1520 in het 

bezit van een verkleinde reproductie van de beroemde Laocoön-groep, waarvan 

het origineel zich in de pauselijke collectie in de Cortile del Belvedere bevond. 

Ook had Titiaan de mogelijkheid om vanaf 1526 in de Sala delle Teste van het 

Palazzo Ducale [of Dogenpaleis] de verzameling antieke beelden van kardinaal 

Domenico Grimani te bestuderen. Deze collectie, waarvan Titiaan meerdere 

figuren bijna identiek reproduceerde in zijn werk, was na de dood van Domenico 

Grimani in 1523 – in navolging van zijn testament – officieel eigendom geworden 

van de Serenissima en was dus waarschijnlijk ook voor andere Venetiaanse 

kunstenaars toegankelijk. Daarmee volgde Domenico Grimani het voorbeeld van 

enkele collega’s-kardinalen in Rome, die hun antiquiteiten als openbare 

verzamelingen tentoonstelden in de [binnen]tuinen van hun palazzi en er 

 
129 ‘un getto di Cupidine che si crede opera di Fidia’ 
RIDOLFI Carlo [1648]. Le Meraviglie dell’ arte o vero le Vite degli Illustri Pittore Veneti e 
dello Stato. 
FAVARETTO [1990], p. 68. 
 
130 ‘l’imitatione delle cose celebri antiche molto bene da lui connosciute…’ 
RIDOLFI Carlo [1648]. Le Meraviglie dell’ arte o vero le Vite degli Illustri Pittore Veneti e 
dello Stato. 
FAVARETTO [1990], p. 68. 
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kunstenaars en geleerden uitnodigden voor studie en onderzoek. Het feit dat 

kardinaal Grimani zijn collectie niet als persoonlijk erfgoed beschouwde, maar er 

een publiek museum van wou maken, toont aan dat er veel belang gehecht werd 

aan de culturele en educatieve functie van zo’n verzameling antiquiteiten. 

Eén van de beroemdste antieke portretbustes uit de collectie van Grimani, de 

zogenaamde Vitellio, zou Titiaan als inspiratie gebruikt hebben voor de verloren 

gegane serie van twaalf keizers, die hij in opdracht van Federico Gonzaga moest 

schilderen.131

Diezelfde Vitellio maakte – weliswaar onder de vorm van een calco of afgietsel in 

gips – ook deel uit van de persoonlijke collectie van Jacopo Tintoretto [1511-

1594]. Het afgietsel deed lang dienst als studiemateriaal voor Tintoretto zelf en 

voor zijn leerlingen. 

 

Het is evident dat de 16e-eeuwse Venetiaanse beeldhouwers – nog meer dan de 

schilders – beïnvloed werden door de toenmalige antiekcollecties. De 

beroemdste beeldhouwers-architecten van dat moment waren ongetwijfeld de 

broers Tullio [1455-1532] en Antonio Lombardo [1458-1516], die in hun ateliers 

talrijke antieke beeldhouwwerken – standbeelden, bustes, fragmenten, reliëfs – 

moeten gehad hebben. Tullio werkte onder andere ook als restaurateur van 

antieke sculpturen, waardoor hij over een grondige kennis van de antieke  

beeldhouwkunst beschikte. Zoals eerder vermeld, restaureerde hij bijvoorbeeld 

de Muze van Philiskos, een laat-hellenistische standbeeld waaraan hij een hoofd, 

een arm, een voet en delen van de kledij toegevoegd heeft op basis van zijn 

deskundigheid en klassieke kennis. 

Het oeuvre van de Lombardo’s, zowel van Tullio als van Antonio, kan beschouwd 

worden als een collage van antieke citaten, imitaties van sculpturen en stijlen, 

maar dan op zo’n manier dat de bron niet altijd precies geïdentificeerd kan 

worden. Hun werken bevatten zowel directe reproducties als afgeleide figuren 

van authentieke beelden. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de Lombardo’s een 

schat aan studiemateriaal – antieke sculpturen maar ook tekeningen en schetsen 

ervan – ter beschikking moeten gehad hebben. Er is echter weinig geweten over 

de collectie van Tullio en Antonio. De enige aanwijzing hiervoor vinden we in 

Marcantonio Michiels Notizia d’ opere di disegno. Bij zijn bezoek aan de collectie 

van Andrea Odoni in 1532 schreef Michiel: ‘De marmeren figuur van een volledig 
                                                
131 FAVARETTO [1990], p. 69. 
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gedrapeerde v ouw, hoofdloos en handloos, is antiek, en bevond zich eerder in 
de studio van Tullio Lombardo, die het meermaals in zijn talrijke werken 
gereproduceerd heeft.’

r

                                               

132 Behalve dat Andrea Odoni de volgende eigenaar was, 

is er verder niets over het standbeeld geweten en heeft men het dus nooit 

kunnen identificeren. 
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DE KUNSTCOLLECTIE: 

TUSSEN PERSOONLIJKE PASSIE EN PUBLIEKE AMBITIE 
 

 
Nu duidelijk is geworden dat het verzamelaarsmilieu een coherente 

gemeenschap vormde die ook banden had met andere – politieke, artistieke en 

commerciële – kringen, is het interessant om na te gaan hoe de collectie als een 

instrument gebruikt werd in de publieke carrière van de verzamelaar. Het 

voorbeeld van Domenico Grimani leent zich er uitstekend toe om deze strategie 

te illustreren. 

 

 

HET LEGAAT VAN KARDINAAL DOMENICO GRIMANI, PATRIARCH VAN AQUILEIA133

 
Domenico Grimani [1491-1523] kan beschouwd worden als de stamvader van de 

Venetiaanse antiekcollecties. Als zoon van Doge Antonio Grimani had hij niet 

alleen het voorrecht een humanistische opleiding te genieten, maar ook zijn 

benoeming tot kardinaal in 1493 zal hij waarschijnlijk aan de macht van zijn 
 

132 ‘The marble figure of a woman entirely draped, headless and handless, is antique, and 
it used to be in the studio of Tullio Lombardo, who reproduced it several times in his many 
works.’ 
WILLIAMSON [1903], p. 96. 
 
133 PERRY [1978]. 
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familie te danken hebben gehad. Als kardinaal verbleef hij meestal in Rome, in 

zijn villa op de Quirinale, waar hij ook zijn antiquiteitencollectie uitbouwde. 

Toen hij in de zomer van 1523 in Rome ernstig ziek werd, stelde Domenico 

Grimani zijn testament op. De inhoud ervan werd na zijn dood bekendgemaakt 

aan de Signo ia [het bestuur] van Venetië; een gebeurtenis die de 

kroniekschrijver Marin Sanudo uitvoerig beschreef in zijn I Diarii.
r

 
t

                                               

134

Het testament legde de volgende erfenissen en respectievelijke erfgenamen 

vast135: Vincenzo Grimani, broer van de overledene, erfde de eigendom in de 

Veneto en de verantwoordelijkheid over de de voltooiing van het grafmonument 

van hun vader, Doge Antonio Grimani. Domenico’s oudste neef Marino, de 

toenmalige Patriarch van Aquileia, erfde de collectie antieke munten en 

edelstenen,136 enkele meubelen, drie kasten met boeken uit Domenico’s 

uitgebreide bibliotheek [die voor de rest helemaal naar het klooster van Sant’
Antonio di Cas ello ging] en het beroemde Breviario Grimani, dat na zijn dood 

naar de Serenissima moest gaan137. 

Als Venetiaans kardinaal toonde Domenico Grimani zich in zijn testament zowel 

loyaal aan Rome en de paus als aan zijn vaderland. De symbolische aandenkens 

voor de paus werden gecompenseerd door de schenking aan de Serenissima van 

Domenico’s verzameling quadri [schilderijen] – waaronder werken van 

 
134 SANUDO [1879-1903], XXIII, cols. 
 
135 Stamboom van de familie Grimani: 
PERRY [1978], p. 217. 
 

Doge Antonio Grimani [1434-1523] 
  Kardinaal Domenico Grimani, Patriarch van Aquileia [1461-1523] 
  Girolamo Grimani, Procuratore di San Marco [†1518] 
   Doge Marino Grimani [†1605] 
   Marco Grimani, Patriarch van Aquileia [1494-1544] 
   Vettore Grimani, Procuratore di San Marco [1495-1558] 
   Giovanni Grimani, Patriarch van Aquileia [1501-1593] 
  Pietro Grimani 
  Vincenzo Grimani
   Antonio Grimani 
   Nicolò Grimani 
   Luigi Grimani 
  Kardinaal Marino Grimani, Patriarch van Aquileia [1488-1546] 
 
136 PASCHINI [1928]. 
 
137 GALLO [1953], pp. 42-49. 
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Hiëronymus Bosch, Hans Memling, Albrecht Dürer en Rafaël – en zijn uitgebreide 

collectie bronzen en marmeren antiquiteiten, die bewaard werden in het klooster 

van Santa Chiara op het Venetiaanse eiland Murano.138 Het legaat bevatte ook 

nog een zeer kostbare saffier139 en het breviarium, dat Marino Grimani dus tot 

zijn dood mocht bewaren. Tenslotte ging de wijngaard [en de villa] van de 

familie Grimani op de Quirinale in Rome naar de overige erfgenamen van 

Domenico’s vader, Doge Antonio Grimani. 

Het testament begunstigde dus niet alleen de natuurlijke erfgenamen, maar 

moest bovendien garanderen dat zijn persoonlijkheid en zijn loyaliteit tegenover 

de Serenissima ook na zijn dood zouden herinnerd worden. Het nalatenschap 

aan de Republiek bevatte zowel Vlaamse schilderwerken als ‘al zijn bronzen en 
marmeren sculpturen, die een zaal ter zijner herinnering moeten verfraaien’.140 

De clausule met betrekking tot de schilderijen of ‘picturas in quadri’ bepaalde dat 

sommige werken in het klooster van Santa Chiara bewaard moesten worden en 

sommige door ene Giovanni Battista de Rubeis. Domenico’s neef Marino mocht 

drie schilderijen voor zichzelf uitkiezen en de rest moest aan de Serenissima 

geschonken worden om samen met de antiekcollectie tentoongesteld te worden. 

Met respect voor de laatste wilsbeschikkingen van de kardinaal, liet de 

Venetiaanse Signoria een inventaris opmaken van alle bezittingen.141 Vervolgens 

                                                
138 Uit het testament van Domenico Grimani uit 1523: ‘statuas, capita, imagines et alia 
opera antiquitatum tam marmorearum quam ex metallo, que sunt in monasterio sancte 
Clare de Muriano’ [standbeelden, hoofden, beelden en andere werken van de antieken, 
hetzij uit marmer hetzij uit metaal, die in het klooster Santa Chiara van Muriano zijn], en 
iets verder: ‘ad ornamentum unius camere sive sale pro mea memoria et ad ostendendum 
personis virtuosis’ [voor de verfraaiing van een kamer of zaal ter mijner herinnering en 
voor de tentoonstelling aan deugdzame personen] 
Ook in de clausule met betrekking tot de schilderijen of ‘picturas in quadris’: ‘in 
ornamentum camere sive sale una cum antiquitatibus eidem dominio super legatis’ [ter 
verfraaiing van een kamer of zaal samen met de antiquiteiten bij wet aan dezelfde 
heerschappij]. 
PERRY [1978], p. 220. 
 
139 GALLO [1953], pp. 38-40. 
 
140 ‘tutti li soi bronzi et marmi, da esser adornado una sala per sua memoria’ 
SANUDO [1879-1903], XXIII, cols. 
 
141 Inventarium Imaginum, et aliorum Infrascriptorum bonorum q. R.mi cardinalis Grimani, 
quae ab eo fuerunt legata Ill.mo Dominio, ...’ [Inventaris van de beelden en andere 
hieronder beschreven eigendom van wijlen Hoogeerwaarde kardinaal Grimani, die door 
hem nagelaten zijn aan de Doorluchtigste Heerschappij, ...] 



DE COLLECTIE ALS AFSPIEGELING VAN DE PUBLIEKE CARRIÈRE 101 

selecteerde men uit een twintigtal van de mooiste antieke sculpturen – 

marmeren standbeelden en bustes – en liet deze samen met een passende 

gedenkplaat in een zaal van het Palazzo Ducale plaatsen [afb. 58]. Deze zaal 

achter de Sala dei Pregadi en de Sala del Maggior Consiglio werd langs drie 

wanden voorzien van een marmeren kroonlijst, waarop de antieke hoofden en 

bustes opgesteld werden. Aan Pietro Bembo werd de opdracht gegeven om een 

passende gedenkplaat voor Domenico Grimani te maken [afb. 59]. De inscriptie 

was echter nog niet af toen de zaal voltooid werd in 1525. Sanudo schreef 

hierover: 

 

‘Gisteren beëindigde men de opstelling van de antieke marmers, hoofden en 
lichamen van levendige steen gevonden in Rome dewelke Eerwaarde Kardinaal 
Grimani onze staat naliet en dewelke deze Doge [Andrea Gritti] liet plaatsen in 
de ruimte voor de Chiesiola achter de Sala d’ Oro waar de Signoria in de winter 
vergadert; ... Er zal een epitaaf opgesteld worden ter herdenking van de 
Kardinaal die hen schonk, maar die is nog niet geplaatst. Ze passen uitstekend, 
en verfraaiien de ruimte die de Doge passeert wannee  hij van zijn private 
vertrekken komt om het Collegio te ontmoeten.’

r

 

                                                                                                        

142

 

 

DE SALA DELLE TESTE EN HET STATUARIO PUBBLICO

 
Waarschijnlijk waren de antieke corpi [lichamen, standbeelden], waarover 

Sanudo het hier had, minder prominent aanwezig in de ruimte dan de teste 

[hoofden, bustes] op de marmeren kroonlijst, aangezien de zaal weldra 

omgedoopt werd tot Stanza of Sala delle Teste [er zouden vijf standbeelden 

gestaan hebben tegenover 11 hoofden143] [afb. 60-62]. Sanudo’s beschrijving doet 

ook vermoeden dat noch de bronzen statuettes noch de schilderijen uit het 

legaat in de zaal tentoongesteld werden. Zoals de overleden kardinaal het gewild 

had, was de zaal toegankelijk voor ‘deugdzame personen’: Kunstenaars zoals 

 
PERRY [1978], p. 219. 
 
142 SANUDO [1879-1903], XXV, cols. 427-428. 
 
143 BERGVELT [1998], p. 99. 
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Titiaan, Tintoretto en Alessandro Vittoria konden er de antieke sculpturen 

bestuderen. 

De Sala delle Teste bleef iets meer dan zestig jaar in deze toestand bewaard, 

totdat Domenico’s neef Giovanni Grimani, de toenmalige Patriarch van Aquileia 

en ook een vurig bewonderaar van antieke kunst, in 1586 de inhoud van de zaal 

liet weghalen. Giovanni had de bedoeling om de archeologische collectie van zijn 

oom samen met zijn eigen – nog omvangrijkere – verzameling antiquiteiten 

onder te brengen in een publiek museum: het Statuario Pubblico [letterlijk het 

publieke standbeeldenmuseum] in de antisala of vestibule van Jacopo 

Sansovino’s Biblioteca Marciana. De keuze voor zo’n belangrijke locatie in het 

politieke en culturele hart van Venetië en zo dicht bij de bibliotheek duidt erop 

dat het bestuur van de Venetiaanse Republiek veel belang hechtte aan de 

culturele en educatieve functie die het Statuario Pubblico kon vervullen: de 

collectie moest een instrument van onderzoek worden voor kunstenaars en 

erudieten. 

Eerst gaf hij Alessandro Vittoria en Angelo delle Due Regine de opdracht om 

zowel het legaat van zijn oom Domenico als zijn eigen donatie aan de 

Serenissima te inventariseren, opdat de antieke sculpturen gerestaureerd zouden 

kunnen worden en zeker niet verwisseld zouden worden. Voor de verbouwing 

van de antisala tot een kunstmuseum werd Vincenzo Scamozzi [1552-1616], de 

architect van de P ocu atie Nuove, aangesteld. Scamozzi begon in 1591 met het 

ontwerp voor het Statuario Pubblico, dat onder invloed van Giovanni Grimani qua 

vormgeving op de Tribuna van zijn Palazzo Grimani in Santa Maria Formosa 

geïnspireerd was. Een jaar later werd Scamozzi door zijn lange afwezigheid in 

Venetië door de Procu atori de supra van de opdracht gehaald, zodat de werken 

vertraging opliepen en de Patriarch van Aquileia, die in 1593 stierf, de voltooiing 

van ‘zijn’ museum niet meer meemaakte. Uiteindelijk was het de P ocu atore de
supra Federico Contarini – zelf ook een verzamelaar van het formaat van 

Giovanni Grimani – die het Statuario Pubblico in 1596 voltooide.

r r

r

r r  

                                               

144

 

 

 
144 MACCHI [2002], pp. 92-94. 
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PRO MEA MEMOR AI  

                                               

 
Het legaat van Domenico Grimani en de schenking van zijn neef Giovanni 

getuigen van de bijzondere betekenis die de antiekcollectie in de 16e eeuw had. 

Beide Grimani-collecties waren niet alleen het resultaat van een persoonlijke 

passie voor klassieke kunst, maar waren ook van betekenis voor de hoge 

functies die de Grimani’s in Venetië [en Rome] bekleedden. De toenmalige én 

latere belangstelling voor het legaat van Domenico Grimani zegt immers heel 

wat over de gedistingeerde status van de kardinaal en zijn familie, de 

contemporaine bekendheid van de collectie, de artistieke voorliefde van 

prominente Venetianen voor antieke beeldhouwwerken en Vlaamse schilderijen 

[Domenico Grimani bezat onder andere werken van Hiëronymus Bosch en Hans 

Memling], enz. Blijkbaar heeft de clausule ‘pro mea memoria’ in het testament 

van Domenico Grimani het beoogde effect niet gemist. 

 

De rol die een collectie speelde in het openbare leven van de verzamelaar, werd 

belangrijker naarmate de 16e eeuw vorderde. Het verzamelen van antiquiteiten, 

dat als een persoonlijke liefhebberij ontstaan was, creëerde vaak opportuniteiten 

op sociaal, cultureel en politiek vlak. De bekendheid die men door zijn private 

collectie verwierf, opende deuren in het publieke leven. Dat Giovanni Grimani 

zich hiervan goed bewust was, blijkt onder meer uit het feit dat hij het Palazzo 

Grimani van Santa Maria Formosa, dat het decor was voor zijn antiekcollectie, 

aan de stad Venetië wijdde. Boven het inkomportaal had hij namelijk de 

volgende inscriptie laten aanbrengen: 

 
GENIO VRBIS VSVIQVE AMICORUM 

 

Deze geste ‘aan de geest van de stad en al haar vrienden’  staat zeker niet los 

van Giovanni’s latere schenking van zijn collectie aan de stad. Het uitgebreide 

antiquarium dat hij in de tribuna van zijn palazzo ingericht had, was in feite de 

[private] voorloper van het publieke statuario, dat de Signoria in de Biblioteca di 

San Marco liet inrichten.145

 

 
145 HOCHMANN [2002], p. 81. 
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PAUSELIJKE AMBITIES? 
 
Als Patriarch van Aquileia was Giovanni Grimani uiteraard nauw verbonden met 

de Heilige Stoel in Rome. Het is moeilijk in te schatten in welke mate zijn 

antiekcollectie en zijn klassieke smaak als een hefboom konden werken voor zijn 

carrière binnen de Kerk, maar het staat wel vast dat hij zich hierin kon spiegelen 

aan zijn oom Domenico. Sinds Domenico Grimani in 1498 tot Patriarch van 

Aquileia benoemd geweest was, hadden de Grimani’s gedurende het grootste 

deel van de 16e eeuw het patriarchaat bekleed.146 Indien men daarbij nog de 

twee doges en enkele procuratori di San Marco uit de familie Grimani rekent, 

wordt duidelijk dat de strategie van de Grimani-dynastie erop gericht was zoveel 

mogelijk inspraak te hebben in de Venetiaanse, Italiaanse en Europese politiek. 

Ook in andere Italiaanse steden hadden de machthebbers altijd wel een 

familielid die als kardinaal in Rome zetelde [zoals de Medici in Firenze, de Este in 

Ferrara, de Gonzaga in Mantua, enz.], om er de belangen van zijn familie bij de 

paus te verdedigen, als hij er al niet naar streefde om zelf tot paus verkozen te 

worden.147 Het verzamelen van antiquiteiten was voor kardinalen een manier om 

hun romanitas te bewijzen en via de daaruit voortkomende politieke connecties 

hun kansen op het pontificaat te vergroten. Of het werkelijk ook de ambitie was 

van Domenico en Giovanni Grimani om paus te worden, is moeilijk te zeggen; 

wel staat het vast dat hun collecties een belangrijke rol speelden in hun 

religieuze en politieke carrière en dat ze hun vaderland een rijke erfenis aan 

antieke sculpturen nagelaten hebben. 

 

 

                                                
146 Een chronologisch overzicht van alle 16e-eeuwse Patriarchen van Aquileia: 
 

Domenico Grimani [1498-1517] 
Marino Grimani [eerste keer : 1517-1529] 
Marco Grimani [1529-1533] 
Marino Grimani [tweede keer : 1533-1545] 
Giovanni Grimani [eerste keer : 1545-1550] 
Daniele Barbaro [1550-1570] 
Aloisio Giustiniani [1574-1585] 
Giovanni Grimani [tweede keer: 1585-1593] 
Francesco Barbaro [1593-1616] 
 

147 BERGVELT [1998], p. 100. 
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DE PAUSELIJKE VOORHOEDE 

 

                                               

 
Rome kende sinds het pontificaat van Nicolas V een traditie van pausen en 

kardinalen met een passie voor de antieke oudheid: Nicolas V [pontificaat 1447-

1455] verzette zich als eerste tegen de verdere afbraak van het antieke Rome en 

vaardigde daarom een verbod uit op het gebruik van de antieke monumenten als 

steen- en marmergroeve voor de constructie van nieuwe bouwwerken, een 

verbod dat hij trouwens zelf niet respecteerde.  

De eerste paus met een antiquiteitencollectie was trouwens een Venetiaan: 

Paulus II [pontificaat 1464-1471], de voormalige kardinaal Pietro Barbo, had 

wellicht de spreekwoordelijke microbe te pakken gekregen in zijn geboortestad 

Venetië. In Rome, in het immense Palazzo Venezia, dat hij al had laten bouwen 

toen hij nog kardinaal was en het later als paus verder uitbreidde, bewaarde hij 

zijn collecties. Een inventaris van het paleis uit 1457 vermeldde edelstenen, 

cameeën, munten, medailles, kleine bronzen sculpturen [waarvoor Paulus II een 

bijzondere passie had], mozaïeken, relieken, enz. Bepaalde delen van deze 

inventaris duidden op de verfijnde smaak van de verzamelaar en zijn zin voor 

kwaliteit: ‘de beste werken van brons gemaakt, en er zit geen vlek op’. 148

 

Deze Venetiaanse paus moet zeker een rolmodel geweest zijn voor de Grimani’s, 

maar het was zijn opvolger Sixtus IV [pontificaat 1471-1484] waarop Giovanni 

Grimani zich inspireerde bij zijn donatie aan de Serenissima. Giovanni Grimani 

uitte zijn bewondering voor Rome, door naar het voorbeeld van paus Sixtus IV 

zijn antieke beeldhouwwerken aan het volk te schenken. Sixtus IV had in zijn 

eerste jaar als paus vier antieke bronzen sculpturen [afb. 63] uit zijn paleis op de 

Lateraan aan het Romeinse volk geschonken en deze laten tentoonstellen in het 

Palazzo dei Conservatori op de Capitool. De schenking van de Spinario, de Lupa
[de wolvin die Romulus en Remus voedt], het standbeeld van Camillus en 

fragmenten van het kolossale standbeeld van Constantijn [niet te verwarren met 

de kolossale fragmenten uit de Basilica van Constantijn en Maxentius]149, had 

ongetwijfeld eerder politieke bedoelingen dan museologische: Sixtus IV 

 
148 ‘optimis operis de aere, nec in ea est macula’ 
BAZIN [1967], p. 47. 
 
149 HASKELL & PENNY [1981], p. 8. 
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vertoonde zelf immers weinig interesse voor antieke kunst. Hij verbood wel de 

uitvoer van Romeinse antiquiteiten – een verbod dat vaak omzeild werd – en 

schonk zoals gezegd ook vier antieke sculpturen, die volgens hem ‘de getuigenis 
van de deugd en de voortreffelijkheid van het Romeinse volk’  waren, terug aan 

het Romeinse volk.150 Deze stunt vormde niet alleen de basis voor de publieke 

Musei Capitolini; de populariteit van de nieuwe paus werd tegelijkertijd wat 

opgekrikt. 

Ruim een eeuw later had Giovanni Grimani wellicht gelijkaardige objectieven in 

gedachten, toen hij met zijn antiekcollectie en die van Domenico Grimani het 

Statuario Pubblico liet oprichten. Tegelijkertijd uitte hij daarbij zijn 

verbondenheid met zijn geboortestad, waarmee hij toch herhaaldelijk in 

aanvaring gekomen was, toen het om zijn rechten als Patriarch van Aquileia 

ging. Precies in het feit dat de Grimani’s als Venetiaanse kardinalen hun 

diplomatiek talent gebruikten om zowel aan Rome als aan Venetië hun loyaliteit 

te tonen, schuilde het belang van hun nalatenschap. 

 

De Grimani’s en hun collecties zijn ongetwijfeld slechts een momentopname uit 

de Venetiaanse geschiedenis; toch waren ze ook een voorbeeld voor andere 

patriciërs, waarvan hun passie voor kunst evenzeer een politieke dimensie had. 

Het is belangrijk hierbij te vermelden dat het mecenaat van deze Venetianen – 

ook al nam men bepaalde Romeinse ideeën over – net zo goed voortging op de 

aan de lagunestad eigene tradities. 

 

 

 

 

                                                
150 BAZIN [1967], p. 47. 
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13 
 

DE COLLECTIE ALS AFSPIEGELING  
VAN POLITIEKE EN ARTISTIEKE ACTIVITEITEN 

 

 

GIACOMO CONTARINI [1536-1595]  

r

t

                                               

 
Om dit hoofdstuk over netwo king in het verzamelaarsmilieu te beëindigen, 

vormt de collectie van Giacomo Contarini het ultieme voorbeeld van hoe de 

activiteiten van een 16e-eeuwse verzamelaar verband hielden met zijn politieke 

carrière. In zijn Palazzo Contarini delle Figure in de wijk San Samuele had 

Giacomo een gevarieerde collectie bijeengebracht, waarvan het zwaartepunt 

vooral op zijn uitgebreide bibliotheek lag. In het hoofdstuk dat Francesco 

Sansovino in zijn Venetia città nobilissima et singolare wijdde aan de 

belangrijkste private bibliotheken van de stad, schreef hij het volgende: 

 

‘[De bibliotheek] van Iacomo Contarini in San Samuele is opmerkelijk. Hij heeft 
gro e inspanningen geleverd om bijna alle manuscripten en gedrukte kronieken – 
niet alleen over algemene geschiedenis maar ook specifiek over de stad – te 
verzamelen, samen met andere boeken en een groot aantal wetenschappelijke 
werken. Hij bezit ook tekeningen, mathematische instrumenten en kunstwerken 
van de beroemdste schilders, beeldhouwers en architecten van onze tijd, die hij 
altijd in bescherming genomen heeft.’ 151

 

Giacomo Contarini’s wetenschappelijke interesses – die blijken uit de talrijke 

manuscripten, wetenschappelijke instrumenten, naturalia en curiositeiten – 

maakten zijn collectie misschien wat atypisch in vergelijking met de Venetiaanse 

kunstcollecties die door Marcantonio Michiel beschreven waren, maar zijn 

 
151 ‘E fra queste […] è notabile quella di Iacomo Contarini a San Samuello. Il quale con 
spesa indicibile, ha posto insieme tutte le historie stampate & le scritte a penna, non pure 
universale, ma particolari della città, con diversi altri libri, & gran copia nelle scienze. Co 
quali sono accompagnati disegni, stromenti matematici & altre cose di mano de i piu chiari 
artefici nella pittura, nella scoltura, e nell’ architettura, che habbia havuto l’ età nostra.’ 
SANSOVINO [1581], pp. 370-371. 
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verzameling schilderijen van Titiaan, Tintoretto, Jacopo Bassano en Jacopo 

Palma il Giovane moest zeker niet onderdoen voor die van zijn tijdgenoten. 

 

Giacomo Contarini was zelf één van de meest invloedrijke Venetiaanse patriciërs 

van de late 16e eeuw en bouwde in zijn leven een schitterende politieke carrière 

op. De in 1536 geboren Contarini was achtereenvolgens deputato voor de 

fortificaties van de Lido-haven [tijdens de oorlog tegen de Turken in 1572]; 

deputato voor het decorum  dat bij het bezoek van de Franse koning Henri III 

aan Venetië opgericht werd [1574]; podesta van Bergamo [1579]; deputato voor 

de bouw van nieuwe gevangenissen; verantwoordelijke voor het iconografische 

programma in de Sala del Maggior Consiglio in het Palazzo Ducale; savio alla 
mercanzia, savio alle biade, provveditore all’ Arsenal [1593]; en lid van de 

Consiglio dei Dieci. Één van de hoogtepunten uit zijn loopbaan was zijn 

verkiezing tot senator, waarin Henri III een belangrijk aandeel had.152

 

Giacomo was goed bevriend met Daniele Barbaro, de Venetiaanse humanist door 

wie hij opgeleid was en met wie hij zijn meeste interesses en connecties deelde. 

Net zoals Barbaro was hij geïnteresseerd in wiskunde en bezat hij een 

belangrijke collectie wetenschappelijke manuscripten. Hun gezamenlijke passie 

voor architectuur maakte dat ze beide goed bevriend waren met Andrea Palladio, 

die vaak bij Contarini te gast was en aan hem zijn schetsen van antieke 

monumenten naliet. 

Op latere leeftijd speelde Giacomo Contarini een belangrijke rol in de carrière 

van Vincenzo Scamozzi, die aan hem zijn Discorsi sopra le antichità di Roma153 

                                               

uit opdroeg, en overigens ook in opdracht van de procurator Marcantonio 

Barbaro, Daniele’s broer, werkte. 

 

Nu we min of meer een beeld hebben geschetst van Contarini’s loopbaan en zijn 

vrienden, kan zijn collectie hier zeker mee in verband gebracht worden. De 

verzameling en bibliotheek van Contarini kunnen beschouwd worden als zowel 

het centrum als de afspiegeling van zijn politieke en culturele activiteiten. Hierin 

lag immers zijn werkelijk encyclopedische kennis vervat, een kwaliteit die hem 

 
152 HOCHMANN [1987], pp. 447-489. 
 
153 SCAMOZZI Vincenzo [1582]. Discorso sopra le antichità di Roma. Venezia. 
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toeliet over uiteenlopende zaken met autoriteit te kunnen spreken. Dit 

vermeldde hij ook expliciet in zijn testament: 

 

‘Één van de meest waardevolle dingen die ik gehad heb, is mijn studio waaraan 
ik alle eer en alle respect voor mijn persoon ontleende.’ 154

 

De collectie en de bibliotheek vormde bovendien de kern waarrond zich een 

soort academie met regelmatige bijeenkomsten in het palazzo in San Samuele 

ontwikkelde. Architectuur in de ruime zin van het woord – monumentale 

architectuur, fortificaties… – was één van de hoofdthema’s bij deze 

samenkomsten, die Giacomo een prestigieuze reputatie opleverden. Toen 

Girolamo Porro het Discorso sopra le antichità di Roma van Scamozzi naar 

Giacomo Contarini opstuurde, schreef hij in zijn begeleidende brief: 

 

‘Men weet ook in heel Italië dat U in deze stad deugdzame mensen uit alle delen 
van de wereld ontvangt. U bent immers goed op de hoogte van de mooie 
dingen: de architectuur, de schilderkunst, de beeldhouwkunst, de 
oorlogsinstrumenten, de muziekinstrumenten en de meetinstrumenten, waarvan 
U er een groot aantal bezit en die U van overal aangeboden worden. U bent een 
nieuwe Archimedes en veel deugdzame mensen komen U om inlichtingen vragen 
en U van deze instrumenten voorzien. Uw woning loopt altijd vol van 
uitmuntende mensen in deze disciplines, evenals geleerden die er samenkomen 
om er over edele en aangename kwesties te praten…’ 

 

                                               

155

 
154 Uit Giacomo Contarini’s testament van 1 juli 1585 : 
‘Una delle piu care cose che io habbi havuto e che habbia è il mio studio dal quale mi sono 
proceduti tutti li honori e tutta la stima della mia persona.’ 
HOCHMANN [1987], pp. 447-489. 
 
155 ‘Dopo si sà, non dirò in questi contorni, ma per tutta Italia, che V.S. Clarissima è sicuro 
porto di tutti i virtuosi, i quali da tutte le parti concorrono in questa illustra città. Percioche 
ella è benissimo intendente di tutte le belle cose, o sia architettura, pittura, scoltura, o 
stromenti bellici, armonici, e analematici, havendo e degli uni e degli altri un numero quasi 
infinito che da tutte le parti le sono meritatamente appresentati. La onde V.S. Clarissima 
quasi moderno Archimede, è supplicata ogni giorno da numero grandissimo d’ huomini 
virtuosi, e astretta a rendere ragione, e discorrere d’intorno essi stromenti. Per il che la 
casa sua è sempre piena non solamente d’huomini eccellenti in quelle professioni, ma di 
letterati anco, i quali à ragionare di cose alte e dilettevoli ivi si riducono … quanto siano 
grandi i benefici, che V.S. Clarissima fà di continuo alla Repubblica con consiglio, e giudicio 
suoi ne i maneggi importanti cosi in tempo di pace, come di guerra è manifesto al mondo.’ 
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Het lijkt er dus sterk op dat het palazzo en collectie van Giacomo Contarini op 

het einde van de 16e eeuw één van de belangrijkste intellectuele centra van de 

Venetiaanse Republiek was. Denk daarbij nog de bepalende rol die Contarini 

speelde in een aantal publieke artistieke opdrachten en zijn patronaat van 

Venetiaanse schilders zoals Veronese, Giuseppe Salviati, Tintoretto en Francesco 

Bassano, en dan blijkt duidelijk dat deze bijzondere collectie zich van alle andere 

16e-eeuwse verzamelingen in Venetië onderscheidde: Iemand als Gabriele 

Vendramin was een overtuigd bewonderaar van antieke beeldhouwkunst en 

moderne – Venetiaanse en Noord-Europese – schilderkunst, maar op politiek 

vlak speelde hij geen enkele rol van betekenis; Federico Contarini daarentegen 

was procuratore di San Marco en had een aanzienlijke invloed in het Venetiaanse 

politieke leven, maar had geen noemenswaardige connecties in artistieke 

kringen. Het mag dus duidelijk zijn dat de collectie en de motieven van de 

verzamelaar duidelijk varieerden en dat zijn netwerk van connecties en zijn 

politieke of artistieke activiteiten daarbij een bepalende rol speelden [en 

omgekeerd]. 

 

 

 

                                                                                                         
HOCHMANN [1987], pp. 447-489. 
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14 
 

BESLUIT 
 

 

In deze scriptie heb ik het Venetiaanse verzamelfenomeen belicht vanuit drie 

specifieke aspecten waaraan de 16e-eeuwse antiquiteitencollecties in de 

lagunestad gebonden waren: De collectie als bewijsmateriaal voor een antiek 

verleden, de collectie als een hogere vorm van consumptie en de collectie als 

afspiegeling van politieke en artistieke activiteiten. Deze drie strategieën 

bestrijken naar mijn gevoel het grootste deel van het bestudeerde gebied en 

kunnen als een apparaat gebruikt worden om  de Venetiaanse 

antiquiteitencollecties uit de 16e eeuw te scannen of te analyseren. Door de 

collecties vanuit deze drie invalshoeken te benaderen, kunnen we nagaan waar 

het zwaartepunt – dat verschillend was van collectie tot collectie – precies lag. 

Het mag duidelijk zijn dat elke verzamelaar zijn eigen agenda had, maar dat de 

motivatie achter de verzameling steeds een combinatie was van de drie 

strategieën. 

 

Wat de Venetiaanse antiquiteitencollecties nu zo bijzonder maakte in het 

Italiaanse – of beter: Romeinse – landschap, blijkt vooral uit een aantal 

constanten die doorheen de scriptie terugkeren: De typisch Venetiaanse omgang 

met het verleden en de artificiële constructie van een klassiek traditie; de manier 

waarop uit Rome overgewaaide tendenzen binnen de Venetiaanse context 

ingepast werden; de maatschappelijke en politieke structuur van Venetië, die 

duidelijk invloed had op kunst en architectuur; en het feit dat de collectie 

enerzijds interfereerde met allerlei nevenactiviteiten in artistieke, intellectuele, 

politieke en commerciële kringen, en dat het verzamelen anderzijds ook zelf een 

nevenactiviteit was. 
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46.  NAAR SIMONE BIANCO? KOLOSSALE MARMEREN VOET. MUSEO CORRER, VENEZIA.
47.  NAAR SIMONE BIANCO? MARS. MUSEO CORRER, VENEZIA.



48.  LORENZO LOTTO. PORTRET VAN ANDREA ODONI [1527]. COLLECTION OF HER 
MAJESTY THE QUEEN, HAMPTON COURT.
49.  LORENZO LOTTO. JONGE PRELAAT IN ZIJN STUDIO [C.1527]. BRITISH MUSEUM, 
LONDON.



50.  TITIAAN. PORTRET VAN JACOPO DA STRADA [1567-68]. KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, WENEN.
51.  JACOPO PALMA IL GIOVANE. PORTRET VAN ALESSANDRO VITTORIA [1600-05]. KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, WENEN.51.  JACOPO PALMA IL GIOVANE. PORTRET VAN ALESSANDRO VITTORIA [1600-05]. KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, WENEN.51.  JACOPO PALMA IL GIOV

52.  JACOPO PALMA IL GIOVANE. PORTRET JACOPO PALMA IL GIOVANE. PORTRET JACOPO PALMA IL GIOV VAN BARTOLOMEO DELLA NAVE [15VAN BARTOLOMEO DELLA NAVE [15V 85-90]. MUSEUMS AND ART GALLERY, 
BIRMINGHAM.
53. COLLECTIE DOMENICO GRIMANI: VITELLIUS. MUSEO ARCHEOLOGICO, VENEZIA.



54.  TITIAAN. DE FAMILIE VENDRAMIN. NATIONAL GALLERY, LONDON.



55.  GIOVANNI GRIMANI, PATRIARCH VAN AQUILEIA. GIOVANNI GRIMANI, PATRIARCH VAN AQUILEIA. GIOV

BIBLIOTECA DEL MUSEO CORRER, VENEZIA.



56.  GIORGIONE. FRIES VAN DE ARTE LIBERALI [C.1500]. CASA MARTA-PELLIZZARI, 
CASTELFRANCO.
57.  VITTORE CARPACCIO. SINT AUGUSTINUS IN ZIJN STUDIO [C.1502-03]. SCUOLA DI 57.  VITTORE CARPACCIO. SINT AUGUSTINUS IN ZIJN STUDIO [C.1502-03]. SCUOLA DI 57.  VITTORE CARPACCIO. SINT AUGUSTINUS IN ZIJN STUDIO [C.1502-03]. SCUOL

SAN GIORGIO DEGLI SCHIAVONI, VENEZIA.



58.  PALAZZO DUCALE, TWEEDE PIANO NOBILE.PALAZZO DUCALE, TWEEDE PIANO NOBILE.P

59.  INSCRIPTIE UIT DE SALA DELLE TESTE. [1525] MUSEO ARCHEOLOGICO, VENEZIA.



60.  COLLECTIE DOMENICO GRIMANI: UNA TESTA D’ UN GIOVINE, NERVA TRAIANO, 
VITELLIO, LUCIO VERO, COMMODO, BALBINO, GIULIO CESARE, GETA & VESPASIANO. 
MUSEO ARCHEOLOGICO, VENEZIA.



61.  COLLECTIE DOMENICO GRIMANI: UN TORSO D’ UN APOLLO, UN’ ALTRO GLADIATOR IN 
PIEDI’ & UN TORSO D’ UNA VENERE. MUSEO ARCHEOLOGICO, VENEZIA.



62.  COLLECTIE DOMENICO GRIMANI: UNA FIGURA D’ UN GLADIATOR CADUTO & 
UN TORSO D’ UN GIOVINE NUDO. MUSEO ARCHEOLOGICO, VENEZIA.



63.  SCHENKING SIXTUS IV: HET KOLOSSAAL BRONZEN HOOFD VAN CONSTANTIJN, DE 
SPINARIO, HET STANDBEELD VAN CAMILLUS & DE LUPA CAPITOLINA. MUSEI CAPITOLINI, 
ROME.
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ADDENDUM 
 

OVERZICHT ILLUSTRATIES 
 

 

1. PALAZZO VENDRAMIN IN SANTA FOSCA [LAAT 15E - BEGIN 16E EEUW]. [BRON: TAFURI] 

2. GIORGIONE. LA TEMPESTA [1505-1510]. GALLERIA DELL’ ACCADEMIA, VENEZIA. [BRON: 

WILLIAMSON] 
3. COLLECTIE ANDREA VENDRAMIN: STATUETTE VAN HERCULES & TORSO VAN ROMEINS MILITAIR 

STANDBEELD. RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN, LEIDEN. [BRON: LOGAN] 
4. COLLECTIE ANDREA VENDRAMIN: PORTRETBUSTE VAN FAUSTINA, MANNELIJKE HOOFD, 

MANNELIJKE PORTRETBUSTE, BUSTE VAN GORDIANUS III, BUSTE VAN JULIUS CAESAR, BUSTE 

VAN DIANA, VROUWELIJK HOOFD & VROUWELIJKE PORTRETBUSTE. RIJKSMUSEUM VAN 

OUDHEDEN, LEIDEN. [BRON: LOGAN] 
5. VENETIAANSE EXPANSIE OP HET ITALIAANSE VASTELAND IN DE 14E EN 15E EEUW. [BRON: LAW] 
6. ANDREA MANTEGNA? PORTRET VAN JACOPO ANTONIO MARCELLO. [UIT: DE PASSIE VAN ST. 

MAURICE] [1453]. BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENAL, PARIS. [BRON: BROWN] 
7. TITIAAN. LA SCHIAVONA [C.1510]. NATIONAL GALLERY, LONDON. [BRON: BROWN] 
8. ZUAN BOLDÙ. ZELFPORTRET [1458]. NATIONAL GALLERY OF ART, WASHINGTON D.C. [BRON: 

BROWN] 
9. CAMELIO [VETTOR DI ANTONIO GAMBELLO]. ZELFPORTRET [1508]. NATIONAL GALLERY OF 

ART, WASHINGTON D.C. [BRON: BROWN] 
10. ANONIEM. PORTRET VAN VETTORE GRIMANI. BRITISH MUSEUM, LONDON. [BRON: HILL] 
11. ANDREA MANTEGNA. ZELFPORTRET [VOOR 1506]. SANT’ ANDREA, MANTUA. [BRON: BROWN] 
12. TULLIO LOMBARDO. DUBBELPORTRET [C.1490]. CA’ D’ORO, VENEZIA. [BRON: BROWN] 
13. SIMONE BIANCO. MANNELIJKE PORTRETBUSTE. NATIONALMUSEUM, STOCKHOLM. [BRON: BROWN] 
14. HENRIK III VAN CLEVE. GEZICHT OP HET BINNENHOF VAN HET BELVEDERE IN HET VATICAAN 

[1589]. MUSEUM VOOR OUDE KUNST, BRUSSEL. [BRON: BERGVELT] 
15. HENRIK III VAN CLEVE. PANORAMA OF HET BELVEDERE. [BRON: BRUMMER] 
16.  HENRIK III VAN CLEVE. DE BEELDENTUIN VAN KARDINAAL CESI [C.1564]. NÁRODNÍ GALERIE, 

PRAAG. [BRON: BERGVELT] 
17. MUZE VAN PHILISKOS [ANTIEK FRAGMENT UIT DE LAAT-HELLENISTISCHE PERIODE MET 

RESTAURATIES VAN TULLIO LOMBARDO]. MUSEO ARCHEOLOGICO, VENEZIA. [BRON: BROWN] 
18. FRANCISCO DE HOLLANDA. DE BEELDENTUIN VAN KARDINAAL ANDREA DELLA VALLE, AANZICHT 

VAN DE OOSTELIJKE WAND [1539-40]. BIBLIOTECA DE EL ESCORIAL, MADRID. [BRON: 
CHRISTIAN] 

19. MAERTEN VAN HEEMSKERCK. DE BEELDENTUIN VAN KARDINAAL ANDREA DELLA VALLE, GEZIEN 

VANUIT HET ZUIDEN [C.1532-37]. BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENAL, PARIS. [BRON: CHRISTIAN] 
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20. MAERTEN VAN HEEMSKERCK. BINNENPLAATS VAN PALAZZO DELLA VALLE. 
KUPFERSTICHKABINETT, BERLIN. [BRON: HASKELL & PENNY] 

21. MAERTEN VAN HEEMSKERCK. BINNENPLAATS VAN CASA SASSI [1532-36]. 
KUPFERSTICHKABINETT, BERLIN. [BRON: SCHMITTER] 

22. PALAZZO ZEN AAN DE RIO DI SANTA CATERINA EN HET CAMPO DEI CROSECHIERI [C.1533]. 
[BRON: TAFURI] 

23. JACOPO SANSOVINO. PALAZZO CORNER DELLA CA GRANDE [C.1545]. [BRON: LOTZ & HOWARD] 
24. MICHELE SANMICHELE. PALAZZO GRIMANI [C.1556]. [BRON: LOTZ & HOWARD] 
25. PIETRO LOMBARDO. CA’ DARIO [1487]. [BRON: BROWN] 
26. JACOPO TINTORETTO. PORTRET VAN GIOVANNI GRIMANI, PATRIARCH VAN AQUILEIA. [BRON: 

TAFURI] 
27. JACOPO DE’ BARBARI. ZICHT OP VENETIË [1500]. MUSEO CIVICO CORRER, VENEZIA. [BRON: 

MACCHI] 
28. JACOPO SANSOVINO. PROJECT VOOR VETTORE GRIMANI’S PALAZZO AAN HET CANAL GRANDE 

[C.1527]. MUSEO CORRER, VENEZIA. [BRON: TAFURI] 
29. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA, VOORGEVEL. [BRON: BASSI] 
30. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA, INKOMPORTAAL AAN RIO DI SANTA MARIA 

FORMOSA. [BRON: BASSI] 
31. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA, VOORGEVEL. [BRON: BASSI] 
32. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA. GRONDPLAN. [BRON: BRISTOT & PIANA] 
33. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA. BINNENPLAATS. [BRON: BRISTOT & PIANA] 
34. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA. BINNENPLAATS. [BRON: TAFURI] 
35. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA. TRIBUNA. [BRON: TAFURI] 
36. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA. TRIBUNA. [BRON: BRISTOT & PIANA] 
37. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA. GEWELF VAN DE TRIBUNA. [BRON: TAFURI] 
38. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA. RECONSTRUCTIE VAN DE OPSTELLING VAN DE 

ANTIEKE SCULPTUREN IN DE TRIBUNA. [BRON: DE PAOLI] 
39. COLLECTIE GIOVANNI GRIMANI: STANDBEELD VAN ABONDANZA [KORA] & STANDBEELD VAN 

LEDA. MUSEO ARCHEOLOGICO, VENEZIA. [BRON: MACCHI] 
40. COLLECTIE GIOVANNI GRIMANI: STANDBEELD VAN POMONA, STANDBEELD VAN APOLLO, 

STANDBEELD VAN ZEUS MET ADELAAR & STANDBEELD VAN APHRODITE ANADYOMENE. MUSEO 

ARCHEOLOGICO, VENEZIA. [BRON: MACCHI] 
41. COLLECTIE GIOVANNI GRIMANI: STANDBEELD VAN GANYMED, STANDBEELD VAN DIANA 

[BACCHANTIN] & STANDBEELD VAN EEN DODE GALLIËR. MUSEO ARCHEOLOGICO, VENEZIA. 
[BRON: MACCHI] 

42. COLLECTIE GIOVANNI GRIMANI: STANDBEELD VAN ODYSSEUS. MUSEO ARCHEOLOGICO, 
VENEZIA. [BRON: MACCHI] 

43. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA. INKOMPORTAAL AAN RUGA GIUFFA. [BRON: BASSI] 
44. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA. INKOMPORTAAL AAN RUGA GIUFFA. [BRON: BASSI] 
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45. PALAZZO GRIMANI IN SANTA MARIA FORMOSA. VOORGEVEL AAN RIO DI SANTA MARIA FORMOSA 

MET QUADRIFORE-RAMEN. [BRON: BRISTOT & PIANA] 
46. NAAR SIMONE BIANCO? KOLOSSALE MARMEREN VOET. MUSEO CORRER, VENEZIA. [BRON: 

SCHMITTER] 
47. NAAR SIMONE BIANCO? MARS. MUSEO CORRER, VENEZIA. [BRON: FAVARETTO] 
48. LORENZO LOTTO. PORTRET VAN ANDREA ODONI [1527]. COLLECTION OF HER MAJESTY THE 

QUEEN, HAMPTON COURT. [BRON: MACCHI] 
49. LORENZO LOTTO. JONGE PRELAAT IN ZIJN STUDIO [C.1527]. BRITISH MUSEUM, LONDON. 

[BRON: SCHMITTER] 
50. TITIAAN. PORTRET VAN JACOPO DA STRADA [1567-68]. KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, 

WENEN. [BRON:BERGVELT] 
51. JACOPO PALMA IL GIOVANE. PORTRET VAN ALESSANDRO VITTORIA [1600-05]. 

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, WENEN. [BRON: MACCHI] 
52. JACOPO PALMA IL GIOVANE. PORTRET VAN BARTOLOMEO DELLA NAVE [1585-90]. MUSEUMS 

AND ART GALLERY, BIRMINGHAM. [BRON: MACCHI] 
53. COLLECTIE DOMENICO GRIMANI: VITELLIUS. MUSEO ARCHEOLOGICO, VENEZIA. [BRON: MACCHI] 
54. TITIAAN. DE FAMILIE VENDRAMIN. NATIONAL GALLERY, LONDON. [BRON: MACCHI] 
55. GIOVANNI GRIMANI, PATRIARCH VAN AQUILEIA. BIBLIOTECA DEL MUSEO CORRER, VENEZIA. 

[BRON: SCHMITTER] 
56. GIORGIONE. FRIES VAN DE ARTE LIBERALI [C.1500]. CASA MARTA-PELLIZZARI, 

CASTELFRANCO. [BRON: BROWN] 
57. VITTORE CARPACCIO. SINT AUGUSTINUS IN ZIJN STUDIO [C.1502-03]. SCUOLA DI SAN 

GIORGIO DEGLI SCHIAVONI, VENEZIA. [BRON: BROWN] 
58. PALAZZO DUCALE, TWEEDE PIANO NOBILE. [BRON: PERRY] 
59. INSCRIPTIE UIT DE SALA DELLE TESTE. [1525] MUSEO ARCHEOLOGICO, VENEZIA. 
60. COLLECTIE DOMENICO GRIMANI: UNA TESTA D’ UN GIOVINE, NERVA TRAIANO, VITELLIO, 

LUCIO VERO, COMMODO, BALBINO, GIULIO CESARE, GETA & VESPASIANO. MUSEO 

ARCHEOLOGICO, VENEZIA. [BRON: PERRY] 
61. COLLECTIE DOMENICO GRIMANI: UN TORSO D’ UN APOLLO, UN’ ALTRO GLADIATOR IN PIEDI’ & 

UN TORSO D’ UNA VENERE. MUSEO ARCHEOLOGICO, VENEZIA. [BRON: PERRY] 
62. COLLECTIE DOMENICO GRIMANI: UNA FIGURA D’ UN GLADIATOR CADUTO & UN TORSO D’ UN 

GIOVINE NUDO. MUSEO ARCHEOLOGICO, VENEZIA. [BRON: PERRY] 
63. SCHENKING SIXTUS IV: HET KOLOSSAAL BRONZEN HOOFD VAN CONSTANTIJN, DE SPINARIO, 

HET STANDBEELD VAN CAMILLUS & DE LUPA CAPITOLINA. MUSEI CAPITOLINI, ROME. [BRON: 
HASKELL & PENNY] 
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