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3. Inleiding 
In zijn Vite di uomini illustri del seculo XV schrijft Vespasiano da Bisticci over het graf van de 

kardinaal van Portugal: ‘On the tomb (of the cardinal) which is now in San Miniato, the hands 

were modeled from his own, the face is an excellent likeness because it was taken immediately 

after his dead; in beauty of body and mind he was unsurpassable and I, the writer,…am overcome 

with astonishment when I think of him‘. De vertalers van dat boek plaatsten als voetnoot erbij: 

‘This tomb … is one of the most beautiful in the world’1. En Hartt zegt in zijn monografie over de 

kapel: ‘the chapel where in one of the most beautiful tomb sculptures in European history a 

recumbent likeness of the Cardinal appears’ 2. 

Deze loftuitingen wekken nieuwsgierigheid op (zie voorplaat). De kapel wordt in de literatuur 

beschreven als een unieke combinatie van architectuur, beeldhouwwerken, schilderijen, fresco’s, 

geglazuurde terracotta’s en polychroom marmer. Toonaangevende kunstenaars in het Florence 

van de vroege Renaissance hebben in deze kapel samengewerkt: de beeldhouwers Antonio, 

Bernardo en Giovanni Rossellino, de schilders Antonio en Piero Pollaiuolo en Alesso 

Baldovinetti en de maker van de geglazuurde terracotta’s, Luca della Robbia.  

Er is over deze kapel nogal wat bekend. In 1956 vond Gino Corti in de archieven van de 

Ospedale degli Innocenti in Florence de boekhouding van de Cambinibank. Deze bank had in de 

periode 1460-1479 vrijwel alle financiële transacties voor de bouw van de kapel afgehandeld en 

gedocumenteerd. In deze documenten is gedetailleerd te lezen welke kunstenaars een aandeel 

hebben gehad in de bouw van de kapel en welke kosten zij in rekening hebben gebracht voor de 

door hun geleverde diensten3. Twee vitale documenten ontbreken echter: de opdracht aan de 

architect en de betaling aan hem voor zijn ontwerp. 

De belangrijkste studie over ontstaan en betekenis van de kapel is de monografie van Hartt uit 

1964. Aan de hand van de Cambinidocumenten legt hij de ontstaansgeschiedenis van de kapel en 

van elk kunstwerk vast. In zijn analyse welke gebouwen en kunstwerken de ontwerpers van de 

kapel tot voorbeeld hebben gediend beperkt hij zich echter tot gebouwen en kunstwerken in 

Florence en Rome en betrekt de schilderkunst van de Noordelijke Nederlanden en van Portugal 

vrijwel niet in zijn onderzoek. De vraag wie de architect is geweest stelt hij uitvoerig aan de orde. 

Hij twijfelt tussen Manetti en Bernardo Rossellino, maar kiest uiteindelijk voor Manetti, omdat 

hij van mening is dat de kapel meer de stijlkenmerken van Manetti draagt. In de studie van Hartt 
                                                   
1 W. George en E. Waters, The Vespasiano Memoirs, Toronto 1997, pp. 143- 6. Vespasiano da Bisticci 
(1421-1498) was een Florentijnse boekhandelaar en chroniqueur. 
2 F. Hartt, G. Corti, en C. Kennedy, The Chapel of the Cardinal of Portugal, Philadelphia 1964, p. 20.  
3 Hartt 1964, pp. 136- 173. 
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komt niet duidelijk naar voren of, en zo ja, welke invloed de opdrachtgever heeft uitgeoefend op 

het ontwerp van kapel, kunstwerken en decoratieve elementen. Hartt constateert een groot aantal 

elementen van vernieuwing in het ontwerp van de kapel, maar slaagt er mijns inziens niet in dat 

beeld van vernieuwing in een allesomvattend kader te plaatsen. In zijn monografie uit 1983 maakt 

Mendes Atanázio een soortgelijke analyse als Hartt4. Mendes Atanázio betoogt dat de 

architectuur van de kapel en het ontwerp van het grafmonument zo naadloos op elkaar aan sluiten 

dat beide ontwerpen wel door één persoon of door twee of meer nauw met elkaar verbonden 

personen gemaakt moeten zijn. Zo verklaart hij zijn keuze van Bernardo Rossellino als architect.  

Sinds het verschijnen van boven genoemde studies zijn er een aantal nieuwe feiten op tafel 

gekomen. In 1999 werden de resultaten gepubliceerd van de restauratie van een van de 

schilderijen van de kapel, namelijk het schilderij van De Drie Heiligen. Uit deze restauratie is 

gebleken dat de makers van dit schilderij de techniek van schilderen met olieverf hebben 

nagebootst. Deze techniek van schilderen was tot grote bloei gekomen in de Noordelijke 

Nederlanden, maar in het Florence van toen nog vrijwel onbekend.  

Een tweede bron van relevante feiten vormde het testament van de kardinaal. Uit de Libro Mastro 

van de bank van de Medici was bekend dat de kardinaal op 6 augustus 1459 door zijn secretaris 

zijn testament had laten opstellen5. Pas in het jaar 2000 werd dit testament gevonden en 

vervolgens gepubliceerd6. Het testament bepaalde wie de executeurs- testamentair waren en gaf 

hun instructie over de afwikkeling van de persoonlijke schulden en bezittingen van de kardinaal. 

De kardinaal repte echter met geen woord over de manier waarop aan de nagedachtenis van zijn 

persoon gestalte diende te worden gegeven. Beide nieuwe gegevensbronnen zijn nog niet eerder 

bestudeerd in samenhang met de ontstaansgeschiedenis van de kapel en van zijn kunstwerken. 

De bovengemelde beperkingen van de twee monografieën en de hierboven aan gehaalde nieuwe 

gegevens vormen voldoende reden deze kapel met zijn kunstwerken opnieuw aan een onderzoek 

te onderwerpen. De belangrijkste onderzoeksvragen kunnen als volgt geformuleerd worden.  

Zijn er nieuwe feiten of inzichten, die overtuigend kunnen aantonen wie de architect van de kapel 

geweest is? 

Zijn de kapel en zijn kunstwerken ontworpen als een met elkaar samenhangend geheel? Op welke 

wijze kan een dergelijke samenhang worden aangetoond? 

Wat dreef de opdrachtgever ertoe te kiezen voor deze architectuur en deze kunstwerken? Is er 

                                                   
4 M. Mendes Atanázio, A Arte em Florença no Séc. XV e a Capela do Cardeal de Portugal, Lisboa 1983. 
5 Archivo di Stato di Firenze, Mediceo avanti il Principato, 135, 1, c. 28. 
6 E. Apfelstadt, ‘Bishop and Pawn’ in K. Lowe, Cultural Links between Portugal and Italy in the 
Renaissance, Oxford 2000, pp. 207- 213. 
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sprake van een uniform iconografisch programma? Beschikte de opdrachtgever over de kennis 

van architectuur en beeldende kunsten om een dergelijk complex geheel van een kapel, 

beeldhouwwerken, schilderijen, fresco’s, geglazuurde terracotta’s en polychroom marmer te laten 

ontwerpen? 

Heeft de opdrachtgever in zijn keuze van architectuur en kunstwerken zich, behalve door in 

Florence bestaande kunstwerken, ook laten leiden door kunstwerken elders in Europa, zoals in 

Portugal en de Noordelijke Nederlanden? Welk proces volgde de opdrachtgever bij het selecteren 

van uitvoerende kunstenaars? 

Betekent de kapel met zijn kunstwerken een vernieuwing in de architectuur en de beeldende 

kunsten van die tijd? 

Het plan van aanpak voor het beantwoorden van deze vragen is als volgt. Eerst wordt het leven 

van de kardinaal van Portugal en van Álvaro, zijn executeur- testamentair, beschreven en 

geanalyseerd. Die analyse kan misschien een relatie leggen tussen de persoonlijke voorkeur van 

de kardinaal voor beeldende kunsten en de uiteindelijk voor hem gerealiseerde grafkapel. De 

analyse van het leven van Álvaro kan laten zien of hij vanwege zijn kennis en belangstelling voor 

beeldende kunsten de man ernaar was om inhoudelijk leiding te geven aan het ontwerp en de 

bouw van de grafkapel. Daarop volgt een gedetailleerde beschrijving van de kapel. Een dergelijke 

beschrijving is onontbeerlijk, want wellicht kunnen juist in kleine details antwoorden gevonden 

worden op de onderzoekvragen. De daaropvolgende ontstaansgeschiedenis van de kapel kan 

wellicht meer licht werpen op de rol van Álvaro in het ontwerp- en bouwproces. Vervolgens 

wordt onderzocht hoe Álvaro tot de keuze van de maker van elk kunstwerk is gekomen, en in 

welke mate die maker in zijn ontwerp zich heeft laten leiden door bestaande kunstwerken in 

Florence, Rome, Portugal en de Noordelijke Nederlanden. Aansluitend wordt de samenhang 

tussen de kunstwerken onderling en de relatie van elk kunstwerk met de architectuur in een 

iconografisch kader geplaatst. Het onderzoek wordt afgesloten met een samenvatting van de 

conclusies. 

 

4. De kardinaal van Portugal 
Degene die het eerst hoort over het bestaan van deze grafkapel zal zich afvragen hoe het komt dat 

een kardinaal, die afkomstig was uit een van Florence zo ver verwijderd land als Portugal, in 

Florence overlijdt en daar begraven wordt in een ter zijner nagedachtenis gebouwde grafkapel. En 

wie verneemt, dat de Signoria officieel vertegenwoordigd was bij zijn begrafenis en de kosten 

van de begrafenisceremonie voor zijn rekening had genomen, zal zeker het waarom daarvan 
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willen weten. Immers, een dergelijk eerbetoon kwam vrijwel alleen toe aan die inwoners van de 

Republiek, die een prominente rol in de Florentijnse maatschappij hadden gespeeld. En degene 

die ziet dat kosten noch moeite zijn bespaard om een grafmonument te bouwen dat uitmunt in 

pracht en praal zal zich afvragen hoe het komt dat een dergelijke grafkapel gebouwd kon worden 

in een tijdperk, waarin ingetogenheid en soberheid in Florence de norm was. Een nadere 

beschouwing van het leven van deze kardinaal zal plausibele antwoorden kunnen geven op 

bovengenoemde vragen. Bovendien kan uit zijn levensloop wellicht naar voren komen of de 

persoonlijke voorkeur van de kardinaal voor architectuur en beeldende kunsten mede het ontwerp 

van zijn grafkapel hebben bepaald. 

De kardinaal was niet de eerste de beste in de westelijke wereld. Hij nam in de profane en in de 

klerikale wereld in het Europa van toen een vooraanstaande positie in. Zijn grootvader, João I, 

was de stichter van het Huis van Aviz dat bijna 200 jaar over Portugal zou regeren. Zijn vader, 

Dom Pedro, was regent van Portugal van 1439 tot 1449. De zuster van zijn vader, Isabella, was 

getrouwd met Philips van Bourgondië. De zuster van de kardinaal was de echtgenote van Alonso 

V, koning van Portugal. Via zijn nicht Eleonora, die getrouwd was met Frederik III, keizer van 

het Heilige Roomse Rijk, was de kardinaal geparenteerd aan het vorstenhuis van de Habsburgers. 

De kardinaal van Portugal ontving bij zijn doop in 1433 de naam Jacobus en zal tot zijn 

verheffing in de kardinaalstand als Dom Jaime door het leven gaan7. Over zijn eerste levensjaren 

is weinig bekend. Aan de universiteit van de stad Coïmbra, - waarschijnlijk zijn geboortestad- 

kreeg Dom Jaime onderwijs in kerkelijke en burgerlijk recht. Daarnaast werd hem door zijn vader 

een persoonlijke leermeester toegewezen in de persoon van Álvaro Alonso, sinds 1443 bisschop 

van Silves. Op vijftienjarige leeftijd werd de opleiding van Dom Jaime op nogal brute wijze 

afgebroken. Hij werd geconfronteerd met de gevolgen van tweespalt in het Huis van Aviz. Zijn 

vader, Dom Pedro, was regent voor Alonso, de nog minderjarige opvolger voor de Portugese 

troon. Toen deze Alonso op zestienjarige leeftijd zich wederrechtelijk de koningstitel toe- 

eigende, raakte hij in een onoplosbaar conflict met Dom Pedro. Deze laatste, niet gespeend van 

enige zelfoverschatting, ging met een slechts 6000 man sterk leger een kansloze strijd aan met het 

leger van Alonso V. De geschiedenisgeschriften doen ons geloven dat de toen vijftienjarige Dom 

Jaime aanvoerder was van een squadron. Zijn vader werd in dat gevecht, dat plaats vond bij de 

rivier Alfarrobeira, gedood. Pas na drie dagen werd Dom Jaime daar teruggevonden, gelegen 

onder een stapel lijken, en vervolgens door zijn neef Alonso V gevangen gezet. Door tussenkomst 
                                                   
7 In de internationale literatuur wordt hij vaak Jaime genoemd. Jaime is de Portugese naam voor Jacobus. 
Soms ook wordt zijn naam vertaald in de taal waarin over hem wordt geschreven. In dit werkstuk noem ik 
hem Dom Jaime tot het tijdstip van zijn benoeming tot kardinaal en daarna de kardinaal van Portugal. 
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van het Bourgondische hof en Paus Nicolaas V werd Alonso V gedwongen Dom Jaime vrij te 

laten.  

Samen met zijn leermeester Álvaro vertrok Dom Jaime in 1450 naar het Bourgondische Hof in 

Brugge. Daar ontfermde zijn tante Isabella zich over hem. Het was Isabella die bij Dom Jaime 

affiniteit voor het kloosterleven ontdekte. Zij was het, die hem, voorzien van een stapel 

aanbevelingsbrieven voor de kerkelijke autoriteiten, samen met Álvaro naar Italië stuurde. In 

Perugia aangekomen, nam Dom Jaime zijn intrek in het klooster van de Orde van Monte Oliveto. 

Daar hervatte hij zijn studie van het kerkelijk recht. Vespasiano bericht over dat verblijf daar hoe 

Dom Jaime zich onderscheidde door een ascetisch en kuis leven8. Hij leefde als een heilige, ging 

elke dag naar de mis, vastte het hele jaar door en vermeed elk contact met vrouwen. Elke 

lichamelijke verleiding weerstond hij. Dom Jaime zal tijdens die periode ook zijn voorliefde voor 

de Orde van Monte Oliveto ontwikkeld hebben. 

Al op jonge leeftijd werd Dom Jaime voorbereid op een kerkelijke carrière. Toen de 

aartsbisschop van Lissabon in 1453 overleed, volgde Dom Jaime hem op, zij het vanwege zijn 

jeugdige leeftijd eerst nog als administrateur. In 1456, bij het bereiken van de daarvoor gestelde 

leeftijd, kon hij tot aartsbisschop van Lissabon benoemd worden. Op aandrang van het 

Bourgondische en Habsburgsche Hof benoemde Calixtus III hem in 1456 tot kardinaal9. Als 

titulaire kerk werd hem de St. Eustachius toegewezen. Na zijn verhuizing naar Rome bleef de 

kardinaal ook daar zijn ascetisch leven voortzetten en vasthouden aan zijn maagdelijkheid. Hij 

stond hoog aangeschreven in het college van kardinalen. Zo verkreeg hij in het conclaaf dat 

Piccolomini als opvolger van Calixtus III tot Paus koos, vier van de negentien stemmen. 

De kardinaal had een voorliefde voor de stad Florence. Die voorliefde zal hem zeker door zijn 

vader zijn bijgebracht. Deze laatste had op zijn vele reizen door Europa Florence vaak bezocht en 

in 1428 een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in openbare schuldbewijzen in de Monte Comum 

van Florence. Daarnaast bestonden er langdurige zakelijke relaties tussen de Portugese 

koninklijke familie en de stad. Zo financierden een aantal Florentijnse banken, waaronder de 

Cambinibank, gedurende tientallen jaren de Portugese ontdekkingsreizen. Ook vanwege zijn 

bekendheid met De Medici zal Florence voor de kardinaal een aantrekkelijk onderkomen geweest 

zijn. Zo was de kardinaal persoonlijk bevriend met Giovanni, de zoon van Cosimo. 
                                                   
8 Vespasiano schrijft dat hij deze informatie rechtstreeks van Álvaro heeft gekregen. Uit de Cambini 
documenten blijkt dat Vespasiano en Álvaro elkaar hebben gekend. George, (zie noot 1), p. 145. 
9 Calixtus stamde uit het Borgia geslacht. Hij was verbonden geweest aan de Universiteit van Lerida in 
Catalonië. Als paus was een van zijn belangrijkste doelstellingen de invloed van het Iberisch schiereiland 
op de Heilige Stoel te versterken. Zo benoemde Calixtus ook twee van zijn neven tot kardinaal. Een van die 
neven, Roderigo Borgia, zou de latere Paus Alexander VI worden. 
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Vespasiano voert daarbij aan dat de kardinaal’s voorkeur voor Florence mede werd ingegeven 

door de nabijheid van kloosters van de orde van Monte Oliveto, waaronder dat van San Miniato 

al Monte. In dat klooster vond hij de juiste omgeving om zijn ascetische en kuis leven te kunnen 

voortzetten.  

In opdracht van de Paus reisde hij in het voorjaar van 1459 vanuit Rome af naar Mantua, maar 

zijn gezondheid verslechterde en hij moest zijn reis onderbreken in Florence. Hem werd 

gastvrijheid geboden door de bankiers van de Cambinibank. Hij probeerde nog zijn intrek te 

nemen in het klooster van de orde van Monte Oliveto, dat verbonden was aan de kerk van San 

Miniato al Monte. Maar zijn gezondheid verslechterde en hij overleed in het huis van de 

Cambini’s. 

Onder auspiciën en op kosten van de Signoria werd ter zijner nagedachtenis een 

uitvaartceremonie in de Dom gehouden. Vrijwel alle vertegenwoordigers uit het maatschappelijke 

en politieke leven van de Republiek waren bij die plechtigheid aanwezig. 

Het lichaam van de kardinaal werd tijdelijk begraven in de San Miniato al Monte, totdat zijn 

grafkapel daar klaar zou zijn. Na de inwijding van de kapel, zeven jaar na zijn overlijden, werd 

het lichaam van de kardinaal daar ten grave gedragen. 

De inspanningen van de Signoria bij de begrafenis van de kardinaal een leidende rol te spelen 

waren zeker niet gespeend van enig eigenbelang. De begrafenis bood de Republiek de 

gelegenheid de banden met vooraanstaande politieke personen en handelspartners in Europa aan 

te halen door dit eerbetoon aan een hoogstaand lid van Europese vorstenhuizen en aan een van de 

meest vooraanstaande kardinalen van het pauselijke hof. Daarnaast was de Republiek 

achterstallige rente verschuldigd aan de Portugese koninklijke familie, waaronder ook aan de 

kardinaal en aan Isabella van Bourgondië. Door de kosten van de begrafenis op zich te nemen 

wilde de Republiek laten blijken dat ondanks haar tijdelijke insolvabiliteit zij waarde hechtte aan 

het continueren van goede relaties met Portugal en Bourgondië en dat zij haar financiële 

verplichtingen zou nakomen. Er is nog een ander punt dat het belang van de Republiek in het 

handhaven van goede relaties met Portugal en Bourgondië onderstreepte. Tussen de Republiek en 

Philips van Bourgondië bestond een conflict over handelsrechten van Florentijnse kooplieden in 

het Bourgondische hertogdom. En het was juist in de tijd van de begrafenis van de kardinaal en 

ten tijde van de eerste aanzet voor het ontwerp van zijn kapel dat Philips van Bourgondië erin 

toestemde, dat Florentijnse kooplieden in zijn hertogdom vrij mochten handelen. Het heeft er alle 

schijn van dat de Signoria het overlijden van de kardinaal aangreep als een gunstige gelegenheid 

haar handelspositie in de Noordelijke Nederlanden te verbeteren door het bekostigen van de 



 

De kapel van de kardinaal van Portugal in de San Miniato al Monte in Florence 

 

 9 

begrafenisceremonie en het ondersteunen van plannen voor de bouw van de kapel. 

Bij een onderzoek naar de tot standkoming van het ontwerp van de kapel dient ook te worden 

nagegaan of de kardinaal misschien een voorkeur had voor speciale architectuur of voor bepaalde 

vormen van beeldende kunst. Een dergelijke voorkeur zou dan een rationele onderbouwing 

vormen voor de keuze van het uiteindelijk gerealiseerd ontwerp. Maar er is niets bekend over 

enige kennis of voorkeur van de kardinaal op dit terrein. In alle documenten over hem wordt 

alleen zijn ascetische en kuise leven genoemd. Ook lag het niet in de aard van de kardinaal een 

dergelijk kostbaar monument voor zichzelf te willen. Daarvoor was hij een te bescheiden man. 

Eerder neigde hij naar zelfverloochening. 

Het is zeer wel mogelijk dat Dom Jaime tijdens zijn verblijf aan het Bourgondische hof kennis 

heeft gemaakt met de schilderkunst van de Noordelijke Nederlanden, maar het is niet bekend of 

dit type schilderkunst bij hem een diepgaande belangstelling had opgewekt. 

Samenvattend kunnen we stellen dat niets erop wijst dat de kardinaal een persoonlijk voorkeur 

voor beeldende kunsten en architectuur had.  

 

5. Álvaro, de executeur- testamentair 

Over Álvaro zelf is weinig bekend. Zo weten we bijvoorbeeld niet wanneer hij geboren is. Álvaro 

wordt voor het eerst in de geschiedenis genoemd als kanunnik van het Augustijnenklooster in 

Grijo, een dorpje vlakbij het Portugese Braga. Het lijkt aannemelijk dat Álvaro via zijn broer, die 

ridder was aan het Portugese hof, met Dom Pedro in contact is gekomen. Hij vervulde tijdens het 

regentschap van Dom Pedro de functie van kroonjurist en was tevens secretaris van Dom Pedro. 

Hij was cantor en als hoofd van de hofkapel verantwoordelijk voor het protocol in de hofkapel bij 

gebeurtenissen als geboorte en huwelijk10. In welk jaar hij tot leermeester van Dom Jaime werd 

aangesteld is niet bekend. Maar hij was al leermeester van Dom Jaime, toen hij in 1443 tot 

bisschop van Silves werd benoemd. Een van zijn eerste activiteiten als bisschop was de herbouw 

van de kathedraal van het stadje, die door een aardbeving verwoest was. Van paus Calixtus III 

kreeg hij toestemming fondsen te verwerven voor deze herbouw. Ook Alonso V steunde hem in 

deze actie11. Behalve bisschop van Silves was hij ook pauselijk nuntius en gedelegeerde a latere. 

Hij werd door paus Calixtus III belast met het verwerven van financiële en politieke steun voor 

                                                   
10 R. Comes, The Making of a Court Society, Kings and Nobles in Late Medieval Portugal, Cambridge 
2003, pp. 155, 160, 367. 
11 Antonio Diniz, Monumenta Henricina, vol. 12 (1456-1460), Coïmbra 1972, p. 212. 
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een kruistocht naar Constantinopel12. 

Door al die functies moet hij een vooraanstaande positie in Portugal verworven hebben, want 

kronieken meldden dat hij eervol aan het hof van Alonso V werd ontvangen. Vespasiano, die hem 

persoonlijk kende, roemde hem om zijn kennis van het burgerlijk en kerkelijk recht13. In zijn 

testament benoemde de kardinaal van Portugal hem tot zijn executeur- testamentair. In die functie 

nam hij de taak op zich de kapel ter nagedachtenis aan de kardinaal te bouwen. Na de inwijding 

van de kapel keerde hij terug naar Portugal en werd, waarschijnlijk op verzoek van Alonso V, 

bisschop van Évora, waar toen in 1468 het koninklijk hof was gevestigd. Hij overleed in 1473 in 

Ferrara14. 

Uit deze loopbaan valt op te maken dat Álvaro een bekwaam diplomaat en onderhandelaar moet 

zijn geweest, gewend te opereren in de hoogste kringen van wereldlijke en pauselijke hoven. Dit 

soort bekwaamheden maakte hem uitermate geschikt een plan voor een kapel te ontwikkelen, dat 

zo niet de expliciete goedkeuring dan toch de instemming vereiste van de Florentijnse 

machthebbers.  

Zijn ervaringen met de herbouw van de kathedraal van Silves zullen hem goed van pas zijn 

gekomen bij de bouw van de kapel. Maar beschikte Álvaro ook over voldoende kennis om deze 

kapel te laten ontwerpen en bouwen? Hij zal uit zijn contacten met het Portugese en pauselijke 

hof zeker enige kennis hebben kunnen verwerven over architectuur en beeldende kunsten. Maar 

niets wijst erop dat Álvaro een grote kennis bezat van het type architectuur en beeldende kunsten, 

dat in het Quattrocento in Florence tot bloei was gekomen. Hij moet zich in de keuze van het 

ontwerp van de kapel en van zijn kunstwerken wel hebben laten bijstaan door mensen, die over 

die specifieke kennis beschikten. Álvaro zal met zijn kennis van theologische zaken zeker de 

instigator van het iconografisch programma van de kapel geweest zijn. Maar het lijkt 

onwaarschijnlijk dat hij een rol heeft gespeeld in de keuze van afbeeldingen in de kapel, die 

ontleend zijn aan de klassieke oudheid. Humanistische kringen die een herleving van de klassieke 

oudheid nastreefden zullen Álvaro zeker in de keuze van deze afbeeldingen hebben geadviseerd. 

 

6. De kapel van de kardinaal van Portugal 
Een van de doelstellingen van dit onderzoek is na te gaan wat de opdrachtgever van de kapel 

ertoe dreef juist voor dit ontwerp van de kapel en voor deze kunstwerken te kiezen. Een tweede 

                                                   
12 Antonio Diniz, Monumenta Henricina, vol. 13 (1456-1460), Coïmbra 1972, p. 6. 
13 George ( noot 1), pp. 202-204. 
14 Hartt 1964, pp. 43-46. 
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doelstelling is na te gaan of er sprake is van één iconografisch programma en of de architectuur 

en de kunstwerken van de kapel iconografisch op elkaar zijn afgestemd. De vraag is dan ook op 

welke wijze dit iconografisch programma tot stand is gekomen. Aanknopingspunten voor de 

beantwoording van deze vragen kunnen wellicht gevonden worden door het ontwerp van de kapel 

en zijn kunstwerken gedetailleerd te analyseren. 

De kerk San Miniato al Monte heeft de kernmerken van een basiliek. Het is een rechthoekig 

gebouw, waarvan de apsis zich aan de korte oostzijde bevindt. Aan beide zijden van het 

middenschip bevinden zich de zijbeuken. Het middenschip is van de zijbeuken gescheiden door 

een reeks zuilen.  

De kapel is tegen de buitenmuur van de noordelijke zijbeuk aangebouwd. De kapel vormt 

daardoor in architectonisch en, naar we verderop zullen aantonen, ook in functioneel opzicht, een 

van de kerk losstaande eenheid. 

In het basisontwerp van de kapel heeft de architect gestreefd naar eenvoud en harmonie. Hij 

bereikt dit door herhaling en symmetrie van architectuurelementen. Dit moge uit het navolgende 

blijken. 

Het grondplan van de kapel is een vierkant. Aan elke zijde van dit vierkant bevindt zich een nis. 

Daardoor krijgt dit grondplan (afbeelding 1) de vorm van een Grieks kruis, waarvan de armen 

enigszins zijn ingekort. In elk van de vier nissen is een tongewelf aangebracht. De nis in de 

buitenmuur van de kerk vormt de ingang naar de kapel. Deze ingang wordt geflankeerd door 

slanke in pietra serena 15 uitgevoerde Korinthische pilasters. Deze pilasters ondersteunen het 

daarboven gelegen entablement. 

In het interieur van de kapel worden dezelfde architectuurelementen herhaald. Zo is ieder van de 

vier hoeken van de kapel afgezet met twee Korinthische pilasters, gelijk aan die van de nis van de 

ingang. De tongewelven van de nissen zijn versierd met rozetten, die eveneens dezelfde zijn als 

de rozetten van het tongewelf van de ingang. 

Ook in het ontwerp van de vensters in de nissen heeft de architect naar harmonie gestreefd. Hij 

plaatste een cirkelvormig venster in de westelijke en in de noordelijke nis. Natuurlijk kon hij geen 

venster plaatsen in de nis van de ingang. In de oostelijke nis, waar het grafmonument moest 

komen, was ook geen plaats voor een venster. De architect heeft dit opgelost door in die nis een 

blind cirkelvormig venster, in afmetingen gelijk aan de vensters in de westelijke en noordelijke 

nis, op te nemen. 

De bovenzijde van elk van de tongewelven wordt afgesloten door een entablement. Op de vier 

                                                   
15 Dit is een blauwgrijze steensoort, die veel in Toscane voorkomt. 
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friezen hiervan zijn de heraldische wapens van de naaste verwanten van de kardinaal geschilderd.  

De architect van de kapel lijkt met opzet voor een hangkoepel ( afbeelding 2) gekozen te hebben. 

Deze hangkoepel, rustend op de vierhoekpunten van de kapel, harmonieert met het vierkante 

grondplan. Een destijds meer gebruikelijke koepel op penditieven zou indruisen tegen de beoogde 

harmonie.  

In de halfcirkelvormige bogen van deze hangkoepel zijn langwerpige vensters aangebracht. Om 

het evenwicht te bewaren is ook op de blinde muur aan de kerkzijde eenzelfde soort raam 

aangebracht, maar dan geschilderd als een trompe l’oeil. Dit blinde raam heeft naast deze 

architectonische ook een iconografische functie. Dat raam kan worden opgevat als een porta 

clausa. Dat betekent een verwijzing naar de maagdelijkheid van Maria en daarmee naar de 

maagdelijkheid van de kardinaal16. 

In de fries boven de ingang bevindt zich een inscriptie, die vermeldt dat de kapel tot stand 

  
 

Afbeelding 1.  Oost      Afbeelding 2. 

gekomen is onder leiding van Álvaro en is toegewijd aan St. Jacobus, St. Vincentius en St. 

Eustachius.  

‘ALVAR<US> EP<ISCOP>VS SILVEN<SIS> OPVS FACIVNDV<M> CVRAVIT QVI 

TRA<N>SLATO CARD<INALIS> CORPORE ARAM DIVIS/JACOPO VINCENTIO ET 

EVSTACHIO AS<S>IGNATA DOTE SACRAVIT XI K<A>L<ENDIS> OCTOBRIS 

MCCCCLXVI’17.  

                                                   
16Hartt 1964, p. 123. 
17Vertaling:’ Bishop Álvaro of Silves saw to the realization of the work. When the body of the cardinal had 
been brought here and the endowment had been provided, he consecrated the altar to Saints James, Vincent 
and Eustache on the eleventh day before the kalends of October 1466’. De tijdsnotatie is gebaseerd op de 
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De reden voor de toewijding aan deze drie heiligen behoeft enige toelichting. St. Jacobus was 

voor de kardinaal de belangrijkste heilige. De kardinaal droeg niet alleen zijn naam, maar          

St. Jacobus was volgens de overlevering ook de grondlegger van het christelijk geloof in 

Portugal. 

Naast St. Jacobus mocht St. Vincentius niet ontbreken op het lijstje van heiligen die in het leven 

van de kardinaal een bijzondere plaats innamen. St. Vincentius was de patroon van het 

aartsbisdom van Lissabon. Van dit bisdom was de kardinaal immers aartsbisschop geweest. 

Daarnaast was St. Vincentius de patroonheilige van de Portugese koninklijke familie. De kapel 

was ook toegewijd aan St. Eustachius, omdat aan deze heilige de titulaire kerk van de kardinaal 

was opgedragen. 

Dit opschrift laat er geen twijfel over bestaan dat Álvaro de grote man was achter het ontwerp en 

de bouw van de kapel. Hij geeft zichzelf in dit opschrift alle credit voor de tot standkoming van 

de grafkapel. 

Wie in deze grafkapel begraven ligt wordt duidelijk gemaakt door afbeeldingen op de schildboog 

boven de ingang18. Die laat het wapen van de kardinaal zien met zijn van kwastjes voorziene 

kardinaalshoed. 

Rechts van de ingang bevindt zich de oostelijke nis ( afbeelding 3). Daarin staat het pronkstuk 

van deze grafkapel: het door Antonio en Bernardo Rossellino en hun bottega gebeeldhouwde 

grafmonument van de kardinaal. Een denkbeeldig opengeslagen, destijds geheel verguld, 

marmeren gordijn onthult het beeld van de kardinaal, vredig en sereen liggend op zijn lijkbaar. 

Daaronder bevindt zich de destijds eveneens vergulde marmeren graftombe met de stoffelijke 

resten van de kardinaal. Aan de linker- en rechterzijde van de graftombe zitten twee putti. Zij   
lijken bezig te zijn het uiteinde van de lijkwade omhoog te trekken om de kardinaal daarmee te 

gaan bedekken.  
Op de graftombe staat als herinnering aan de overledene geschreven: 

‘REGIA STIRPS IACOBVS NOMEN LVSITANA PROPAGO/INSIGNIS FORMA SVMMA 

PVDICITIA/ CARDINEVS TITVLVS MORVM NITOR OPTIMA VITA/ ISTA FVERE MIHI 

                                                                                                                                                       
Romeinse jaarindeling. L. Koch, ‘The Early Christian Revival at S. Miniato al Monte: The Cardinal of 
Portugal Chapel’, The Art Bulletin Vol. 78 No. 3 (Sept. 1996), p. 538.  
18 Alle bouwkundige termen zijn ontleend aan E. Haslinghuis en H. Janse, Bouwkundige Termen, Leiden 
2005. 
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MORS IVVENEM RAPVIT19/ VIX<IT> AN<NOS> XXV M<ENSES> XI. D<IES> X OBIIT 

AN<NO> SALVTIS. M.CCCC.LIX’20. 

Dit epitaaf vat nog eens in het kort de goede deugden van de kardinaal samen. Er valt overigens 

uit de manier waarop het epitaaf tot stand is gekomen af te leiden dat Álvaro relaties had in 

humanistische kringen in Rome en Florence. Degene die de inscriptie heeft opgesteld was 

 Afbeelding 3 

namelijk Bartholomeu Platina (1421-1481), een humanistisch schrijver aan het hof van Pius II en 

bibliothecaris onder Sixtus IV. Platina kreeg al op 14 september 1459, ongeveer twee weken na 

het overlijden van de kardinaal, een verzoek van een zekere Pedro Pandolfini het epitaaf voor de 

kardinaal samen te stellen21. Het is niet bekend of Pandolfini dat verzoek deed uit naam van 

Álvaro. Maar dit verzoek en de datum waarop dit verzoek werd gedaan duiden erop dat al direct 

na het overlijden van de kardinaal plannen werden gemaakt voor een grafkapel ter zijner 

nagedachtenis. Het is vrijwel zeker dat Álvaro als executeur- testamentair een van de 

initiatiefnemers voor dit plan is geweest.  

                                                   
19 Na de loftuitingen aan het adres van de kardinaal van Portugal, valt de zin erna ‘ista…rapuit’ op door zijn 
ernstige karakter. Die zin lijkt op een aanhaling van een epigram van een toen bestaande grafsteen. C. 
Seymour, ‘Review of the Chapel of the Cardinal of Portugal at San Miniato in Florence by Frederic Hartt; 
Gino Corti; Clarence Kennedy’, The Art Bulletin Vol.52 No. 2 (Jun. 1970), pp. 212-215. 
20 Vertaling: ‘Royal in lineage and Lusitanian in stock, I bear the name of James, splendor of physique and 
supreme chastity, cardinal titular, elegance of manners, excellence of life: these were my qualities. Death 
has carried off my youth. Lived 25 years, 11 months, 10 days. Died in the year of salvation 1459’. Koch, pp 
538-39. 
21 Mendes Atanázio, pp.105-107. 
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Een nadere analyse van de basis, waarop de graftombe steunt, bevestigt de humanistische 

invloeden in het ontwerp van de graftombe. 

De graftombe rust op een voet (afbeelding 4). Die voet bestaat uit een klein verhoog met 

daaronder een brede en hoge basis. De marmeren plint van de basis is versierd met een groot 

aantal afbeeldingen. Van een aantal afbeeldingen is de betekenis af te leiden uit de christelijke 

iconografie van grafmonumenten. De doodskop in het midden wordt geflankeerd door een palm, 

symbool van de overwinning, en een lelie, symbool van de maagdelijkheid. 

 Afbeelding 4 

Eenhoorns verwijzen naar de kuisheid van de kardinaal. De kandelaars kunnen de vlam van het 

eeuwige leven symboliseren. Maar er zijn ook afbeeldingen die niet afkomstig zijn uit een 

christelijk iconografisch programma. De afbeeldingen van gevleugelde jongelingen met een 

cornucopia op de voorplint zijn afkomstig uit de klassieke oudheid. Daar waren zij het symbool 

voor de rivier de Tigris. Het is aannemelijk dat Álvaro akkoord is gegaan met deze afbeeldingen, 

omdat hij in deze afbeelding een christelijke betekenis heeft gezien. De afbeelding kan 

geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar de overvloed van Gods gaven. Die gaven kent Hij 

alleen toe aan diegene die, zoals de kardinaal, uitverkoren zijn toe te treden tot het Rijk Gods22.  

De afbeelding op de plint aan de zijkant (afbeelding 5) komt uit eveneens uit de klassieke 

oudheid. Die afbeelding stelt Hercules voor, die een stier bedwingt. De afbeelding verwijst naar 

     Afbeelding 5 en 6. 
De Deugden van Hercules en daarmee naar de deugden van de kardinaal. Een dergelijke 

                                                   
22 Hartt 1964, p 85. 
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interpretatie van een heidense afbeelding kwam toen veelvuldig voor. Het kan worden opgevat als 

het streven van humanisten heidense afbeeldingen uit de klassieke oudheid een symboliek toe te 

kennen die strookte met het christelijk geloof. 

Op de andere zijplint staat eveneens een voorstelling uit de klassieke oudheid (afbeelding 6). Een 

gevleugelde wagenmenner staat op een tweewielige wagen die getrokken wordt door twee 

paarden. Achter hem zijn vlammen van een vuur te zien. Dit kan geen verwijzing naar Aurora 

zijn, want haar zonnewagen heeft altijd vier wielen. Misschien hebben de Rossellino’s deze 

afbeelding overgenomen van een camee uit de verzameling van Piero de Medici23. Die camee 

staat afgebeeld op een buste, toegeschreven aan Donatello24. Deze afbeelding zou een verwijzing 

kunnen zijn naar de belangstelling voor de Mithrascultus in de humanistische kringen rond Piero. 

Indien Álvaro deze afbeelding heeft goedgekeurd- alles duidt erop dat hij degene was die een 

ontwerp kon goedkeuren -, moet hij in deze afbeelding een verwijzing hebben gezien naar de 

deugden van de kardinaal. Vanuit dat gezichtspunt kunnen de twee paarden, de een woest en de 

ander getemd, verwijzen naar een metafoor van Plato. Het getemde paard duidt op de goddelijke 

ziel en het woeste paard op de menselijke ziel. Het getemde paard zou dan slaan op de ziel van de 

kardinaal25. Een dergelijke verklaring lijkt waarschijnlijk omdat in het tijdperk van de 

Renaissance humanistische kringen ernaar streefden de wereldbeschouwing van Plato te 

verzoenen met de christelijke doctrine. 

De basis van de graftombe herbergt nog een symboliek, zij het verscholen en van een geheel 

andere aard. Het centrale punt op de vloer van de basis wordt gevormd door een cirkelvormige 

schijf van porfier, een zogenaamde rota. Rota’s komen veelvuldig voor in de kapel. Een rota kan 

verwijzen naar de hoge wereldse afkomst van degene die op de rota staat. Een rota heeft ook een 

functie in de christelijke liturgie en verwijst daar naar het Lichaam van Christus. Deze rota kan 

beide betekenissen symboliseren. Hij verwijst naar de koninklijke afkomst van de kardinaal. Ook 

kan deze rota een relatie leggen tussen het Lichaam van Christus en het lichaam van de kardinaal. 

De kardinaal was weliswaar niet als martelaar gestorven, maar door elke wereldse verleiding te 

weerstaan was zijn lichaam geheiligd als ware hij een martelaar26. 

Op elk van de zuiltjes die de graftombe flankeren staat een geknielde engel. Ook die geven een 

symboliek weer. De engel op het linker zuiltje houdt een kroon vast. Uit de Cambinidocumenten 

                                                   
23 M. Hansmann, ‘Die Kapelle des Kardinals von Portugal in S. Miniato al Monte’ in A. Beyer en B. 
Boucher, Piero de ’Medici “il Gottoso”, Kunst im Dienste der Medicee, Berlin 1993, p. 300. 
24 Deze buste bevindt zich nu in het Bargello. 
25 Hartt 1964, p.84. 
26 Koch, pp. 551-2. 
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weten we dat de engel op het rechter zuiltje vroeger een palm, gemaakt van verguld koper, in zijn 

hand hield. Beide engelen lijken de kroon van maagdelijkheid en de palm van de overwinning aan  
te bieden aan de overledene.  
De achterwand van deze nis is ingelegd met porfier. Dat draagt nog de sporen van het verguldsel 

waarmee het destijds was bedekt. Daardoor moet deze achterwand er toen hebben uit gezien als 

een schitterende combinatie van purper fluweel en gouden damast.  

Tussen de twee engelen staat een wat merkwaardig vierkant. Over de betekenis van het vierkant 

bestaat geen eensluidendheid. Hartt meent dat het een stuk versteend hout is27. Dat zou afkomstig 

zijn uit het Heilige Land en een gift zijn geweest van Isabella van Bourgondië. Warncke doet de 

suggestie, dat het vierkant uit onyx is gemaakt28. Hij maakt een vergelijking met de grafkapel van 

Maria van Aragon in Napels (afbeelding 7). Die grafkapel is vrijwel een kopie van de kapel van  

de kardinaal. In de kapel van Napels is echter geen vierkant te vinden, maar een reliëf met als 

onderwerp De Opstanding29. Hij meent daarom dat het vierkant in de graftombe van de kardinaal 

als een symbool van De Opstanding moet worden gezien. Wat ook de betekenis van dit stuk 

versteend hout is, het lijkt aannemelijk dat Álvaro het een centrale plaats heeft gegeven, omdat 

 Afbeelding 7.  

                                                   
27 Hartt 1964, p. 8. 
28 M. Warncke, ‘Review of The Chapel of the Cardinal of Portugal at San Miniato in Florence by Frederic 
Hartt; Gino Corti; Clarence Kennedy’, Zeitschrift für Kunstgeschichte 30 Bd., H.2/3 (1967), pp. 257-263. 
29 Antonio Rossellino en Benedetto de Maiano hebben in opdracht van Antonio Piccolomini, hertog van 
Amalfi en neef van Pius II, een soortgelijk grafmonument ontworpen en gebouwd ter nagedachtenis aan de 
echtgenote van de hertog, Maria. Zij was een natuurlijke dochter van Ferdinand van Aragon, koning van 
Napels. 
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het voor de kardinaal een bijzondere religieuze of theologische waarde had.  
Het majesteitelijk middelpunt van het grafmonument wordt gevormd door een tondo met Maria 

en het Christuskind (afbeelding 8). Maria kijkt ingetogen naar de overledene. Het glimlachend 

Christuskind maakt met de rechterhand een gebaar van zegening. De tondo wordt vastgehouden 

door twee engelen die met zoveel dynamiek zijn afgebeeld, dat ze wel lijken te zweven. De 

achtergrond van de tondo is fel donkerblauw en versierd met gouden sterren. 

Wie van een afstand naar de nis en het grafmonument kijkt wordt getroffen door de harmonie en 

rust die de nis en het grafmonument samen uitstralen. Zo is de nis opgebouwd uit twee 

eenvoudige geometrische vormen, namelijk een vierkant met daarboven een halve cirkel. De 

diameter van de cirkel is gelijk aan de zijde van dat vierkant. De vorm van een cirkel wordt 

herhaald in het grafmonument. Die cirkel loopt van het hoofd van Maria door de boog van de 

lijkwade naar het hoofd van de kardinaal.  
Er is nog een ander geometrisch element dat die sfeer van harmonie en rust versterkt. De 

draperieën zijn veelal lineair en versterken daardoor de andere geometrische vormen. En de 

repeterende horizontale lijnen van de tombe vergroten het evenwicht dat door dit stelsel van 

herhaling van geometrische elementen bereikt wordt. 

Een ander aspect van het grafmonument is de toepassing van het verkort. Het hoofd van Maria is 

iets groter weergegeven dan met de werkelijkheid overeenstemt. De Rossellino’s moeten 

begrepen hebben dat een toeschouwer een beeld, dat twee en een halve meter boven hem is 

opgesteld, kleiner zal ervaren dan het in werkelijkheid is. 

Het is goed mogelijk dat de Rossellino’s op dit spoor gebracht zijn door de afbeeldingen van de 

vier evangelisten, die toen hoog tegen de façade van de Dom waren opgesteld. De vier makers 

van deze beeldhouwwerken maakten de hoofden van de evangelisten relatief ten opzichte van de 

rest van hun lichaam iets groter en lieten die hoofden iets vooruitstekend naar beneden kijken. 

Net als bij het hoofd van Maria ervaart de toeschouwer de zo 

 Afbeelding 8. 
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weergegeven hoofden als volledig met de werkelijkheid overeenstemmend30. 

De vraag is welk gedeelte van het grafmonument door Antonio en welk gedeelte door Bernardo 

gemaakt is. Op basis van stilistisch onderzoek maakt Hartt aannemelijk dat Antonio Maria en het 

Christuskind, de engel aan de linkerkant en de engel met de palm heeft gemaakt. Bernardo zou de 

engel aan de rechterzijde en de engel met de kroon voor zijn rekening hebben genomen. Antonio 

zou ook de figuur van de kardinaal en de twee putti gebeeldhouwd hebben. De tombe zelf zou het 

resultaat van een gezamenlijke inspanning van de twee broers zijn. 

Aan de linkerzijde van de nis met het grafmonument bevindt zich de nis met het altaar van de 

kapel (zie voorplaat ). Blikvanger in deze nis is het schilderij van De Drie Heiligen van Antonio 

en Piero del Pollaiuolo31. Het is geplaatst boven het altaar. Op het schilderij zijn de drie heiligen, 

aan wie de kapel is toegewijd, afgebeeld. St. Jacobus neemt om eerder genoemde reden een 

centrale plaats in. Rechts van hem staat St. Eustachius en links van hem St. Vincentius. 

St. Jacobus ziet eruit als een rijke jongeman. Zijn kleding is met goud bestikt. De staf, zijn 

attribuut waarmee hij altijd wordt afgebeeld, is hier verguld en versierd. Zijn andere attribuut, een 

hoofddeksel met een schelp, krijgt hier de vorm van een kostbaar gedecoreerde hoed. Ook  

St. Vincentius en St. Eustachius dragen kostbare kleding. Alle drie staan ze op een rota, zij het 

dat, te oordelen naar de purperen kleur, de Pollaiuolo ’s alleen St. Jacobus op een porfieren rota 

wilden afbeelden. 

Terwijl St. Vincentius en St. Eustachius naar een punt in de verte lijken te staren, is de blik van 

St. Jacobus gericht op zijn naamgenoot die op zijn lijkwade ligt. St. Jacobus lijkt intens bedroefd, 

alsof hij wil aangeven, dat hij het overlijden op jonge leeftijd van iemand die een voorbeeldig 

leven had geleid, diep betreurt. 

Álvaro heeft zich bij de keuze voor het afbeelden van deze drie heiligen misschien ook laten 

leiden door het persoonlijk zegel van de kardinaal. Tijdens het bekend maken van het testament 

van de kardinaal beschreef de secretaris van de overledene namelijk het persoonlijk zegel van de 

kardinaal. Op dat zegel staat St. Jacobus rechts, St. Eustachius in het midden en St. Vincentius 

links. Er kan een goede reden zijn waarom de kardinaal voor zijn zegel die volgorde van deze drie 

heiligen had gekozen. In zijn functie van kardinaal- deken van een titulaire kerk, die aan St. 

Eustachius was gewijd, was St. Eustachius voor de kardinaal toen de belangrijkste heilige32. Het 

is aannemelijk, dat Álvaro St. Jacobus echter een centrale plaats op het schilderij heeft gegeven, 

                                                   
30 J. Pope- Hennessy, Donatello sculptor, New York 1993 pp. 12-17. De vier beeldhouwers zijn Donatello, 
Nanni di Banco, Lamberti en Ciuffagni. 
31 Het originele paneel hangt nu in het Uffici. 
32 Apfelstadt, p. 190. 
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omdat deze heilige de belangrijkste plaats in het leven van de kardinaal innam. Ook kan Álvaro 

het afbeelden van heiligen, die de kardinaal zelf voor zijn persoonlijk zegel had uitgekozen, een 

passend eerbetoon aan zijn nagedachtenis hebben gevonden. 

Bij de recente restauratie van het schilderij is op basis van stilistische kenmerken vast komen te 

staan dat het met olieverf beschilderde paneel vrijwel geheel van de hand van Antonio moet zijn 

geweest33. Toen is ook gebleken dat het paneel en de lijst niet, zoals toen gebruikelijk, gemaakt 

waren uit hout van Italiaanse populieren, maar uit hout van eiken. Uit de Cambinidocumenten 

blijkt, dat Álvaro eikenhout uit Vlaanderen heeft laten komen. Het is vrijwel zeker dat Álvaro uit 

dit hout de panelen en lijsten voor dit schilderij heeft laten maken. 
De lijst van het schilderij is een architectonisch meesterstukje. De ontwerper en maker ervan, 

waarschijnlijk Giuliano da Maiano34, is er uitstekend in geslaagd de zijstukken van de lijst er te 

laten uitzien als de Korinthische pilasters van de kapel. Zelfs de cannelures van de lijst zijn 

vrijwel identiek aan de cannelures van deze pilasters. Het bovenstuk van de lijst toont grote 

overeenkomst met het entablement boven de ingang van de kapel. Op deze manier wordt een brug 

geslagen tussen deze veelkleurige afbeelding en de soberheid van de architectuur van de kapel. 

De bovenlijst heeft nog een andere functie. 

Op de bovenlijst van het schilderij is een zin uit het evangelie van Marcus weergegeven: 

‘VOBIS DATVM EST NOSE MISTERIUM RENGNI DEI’35. Om nog eens te bekrachtigen dat 

deze zin slaat op de kardinaal, is in het midden van deze regel in geëmailleerd brons het wapen 

van de kardinaal van Portugal opgenomen36. 

Deze zin komt uit de parabel van de zaaier. Die aanhaling moet wel slaan op het leven van de 

kardinaal: het zaad van God was in de persoon van de kardinaal op vruchtbare grond gevallen. 

Het woord ‘rengni’ betekent hier het koninkrijk Gods. Gezien de koninklijke afkomst van de 

kardinaal valt er een parallel te trekken tussen het koninkrijk Gods en het koninkrijk op aarde. 

Dat koninkrijk wordt hier gesymboliseerd door de kardinaal. 

Het cirkelvormige raam boven het schilderij wordt omgeven door een fresco, dat twee engelen 

die een gordijn opentrekken, voorstelt. Het fresco is grotendeels van de hand van Antonio del 

Pollaiuolo. Met uitzondering van de handen is het linker fresco een spiegelbeeld van het rechter 

                                                   
33A. Cecchi, ‘The conservation of Antonio and Piero del Pollaiuolo ’s altar piece for the Cardinal of 
Portugal’s Chapel’, The Burlington Magazine, Vol.141, No. 1151(Feb. 1999), pp. 81-88. 
34 Aan Giuliano werd op 7 maart 1467 vier florijnen en op 2 mei 1467 nog eens drie florijnen voor tavolo 
(tafel/paneel) voor het altaar betaald. Mendes Atanázio, pp.125, 126, 241. 
35 Vertaling:’Jullie is het geheim van het koninkrijk van God toevertrouwd’. Marcus 4-11. Katholieke 
Bijbelstichting, De Bijbel Willibrordvertaling, Den Bosch 2004, p. 31. 
36 Dit moet wel vervaardigd zijn door Antonio, die ook als goudsmid faam genoot. 
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fresco. Antonio heeft dus maar één karton hoeven te ontwerpen voor beide fresco’s. 

De drie heiligen zijn overigens net niet levensgroot op het schilderij afgebeeld. Van een afstand 

gezien lijken ze niet binnen, maar ergens buiten de kapel te staan. Dat effect wordt nog versterkt, 

doordat de drie heiligen in de voorkant van het beeldvlak opgesteld zijn en daardoor als het ware 

uit het schilderij willen stappen. Ook de omlijsting van het schilderij en het hek helpen met het 

creëren van die illusie. Het hek dat de ingang afsluit is ook op het schilderij afgebeeld37. Wie voor 

de ingang van de kapel staat ziet die ingang gedupliceerd in de omlijsting van het 

 Afbeelding 9. 

schilderij en het hek van de balustrade (afbeelding 9). 

De pracht waarmee de nis met de graftombe en die met het altaar omgeven is, wordt geëvenaard  

in de nis ( afbeelding 10) aan de linkerzijde van de ingang. In deze nis staat centraal een door 

Antonio Rossellino gebeeldhouwde zetel opgesteld. De zitting van deze zetel is ingelegd met een 

porfieren rota. De bovenzijde van de zetel wordt afgesloten met een halfronde boog. Het motief 

van de rechthoek, dat de rug van de zetel siert, wordt links en rechts van de zetel symmetrisch 

herhaald.  

Voor een gelovige bezoeker is de boodschap aan de linkerkant van belang. Een inscriptie 

vermeldt de aflaten die door paus Paulus II worden toegekend aan ieder die de kapel op de 

naamdag van St. Jacobus en van St. Miniatus bezoekt. De inscriptie ter rechterzijde is enigszins 

cryptisch. Er staat te lezen dat de volgorde van de wapenschilden die boven rondom de kapel zijn 

aangebracht niet gebaseerd is op rang, maar op bloedverwantschap. Wat beoogde de opsteller van 

deze mededeling, waarschijnlijk Álvaro, hiermee te zeggen? Wilde hij hiermee Alonso V, de 

                                                   
37 Het hek is identiek aan het hek van het door Bernardo ontworpen grafmonument voor Neri Capponi. Dit 
graf bevindt zich in de S. Spirito. A. Markham Schulz, The Sculpture of Bernardo Rossellino and his 
Workshop, Princeton 1977, plaat 120. 
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hoogste in rang binnen de familie van de kardinaal, zo een prominente plaats op de fries 

onthouden? Rangschikkend op basis van bloedverwantschap kon Álvaro Alonso V als neef van 

de kardinaal een aanzienlijke lagere plaats op de fries geven. Misschien wilde Álvaro hiermee 

laten zien dat hij het brute optreden van Alonso V in het conflict binnen het huis van Aviz niet 

 Afbeelding 10 

vergeten was.  
Het stralend middelpunt van pracht is De Annunciatie, een schilderij van Alesso Baldovinetti38. 

Alesso heeft hier zeker moeten worstelen met de beperkingen die de architectuur van de nis hem 

oplegde. De ruimte voor een schilderij in die nis werd immers beperkt door het cirkelvormige 

raam, de halfronde boog boven de zetel en de boog van de nis. In het horizontale muurstuk was 

net voldoende plaats voor een breed en, in verhouding tot de breedte, niet erg hoog schilderij. 

Alesso was daarom wel gedwongen de figuren van Maria en de aartsengel Gabriël klein te 

houden. 

De halfronde boog boven de zetel moet voor Alesso een probleem gevormd hebben. Die boog 

staat immers een schilderij in de weg. Alesso koos hier een onconventionele oplossing. Hij 

splitste het schilderij in tweeën door boven die halfronde boog een uit hout gebeeldhouwd reliëf 

                                                   
38 Het schilderij is geschilderd op eikenhout. Het eikenhout was niet met een laag gips voorbewerkt, wat 
toen wel gebruikelijk was. Dat verklaart de slechte staat waarin het schilderij zich bevindt. R. Kennedy, 
Alesso Baldovinetti, New Haven 1938, pp. 138- 155. 
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te plaatsen. Dit door Alesso vergulde reliëf stelt een vaas met lelies voor, het symbool voor de 

maagdelijkheid van Maria en een standaardafbeelding voor een Annunciatie. 

Zoals voor die tijd gebruikelijk plaatste hij Gabriël geknield aan de linkerkant en Maria zittend 

aan de rechterkant.  

De overblijvende boog van de nis vulde hij op met een fresco. Het cirkelvormige raam van de 

achterwand omgaf hij met cipressen en ceders, afgebeeld tegen een blauwe hemel. De cipressen 

staan voor de cipressen van de berg Sion en de ceders voor de ceders van Libanon. Volgens Het 

Boek van de Wijsheid zijn beide een verwijzing naar de Maagd Maria. De stralen links boven, 

gericht op Maria, lijken de H. Geest te verbeelden. 

Zo ontstond een voor die tijd unieke combinatie van een schilderij, een reliëf en een fresco, die 

samen één onderwerp weergeven.  

Maria en Gabriël zijn weergegeven tegen een achtergrond van panelen die groen marmer en 

porfier nabootsen. Met het purper van het imitatieporfier bereikte Alesso harmonie met de kleur 

van het porfier van de zetel en van de muurpanelen onder het schilderij. En het groen van het 

imitatie verde da Prato39 marmer is in balans met de kleur van de bomen van het fresco 

daarboven. Ook de indeling van de muur waartegen Maria en Gabriël zijn afgebeeld, is overdacht 

en getuigt van symboliek. In het bovenvlak verwijzen de zeven panelen naar de zeven smarten 

van Maria. De twaalf panelen in het ondervlak zullen zeker een verwijzing zijn geweest naar de 

twaalf apostelen.  

De kleding van Maria en Gabriël is, evenals die van de drie heiligen op het schilderij van de 

Pollaiuolo’s, zeer rijk versierd. Maar terwijl het schilderij met De Drie Heiligen dynamiek 

uitstraalt, toont Alesso dat hij door koele en rationele analyse een meester is in de weergave van 

verfijning en sereniteit. Zijn schilderij munt uit door een overwogen en evenwichtige compositie. 

Evenals de drie nissen neemt het plafond ( afbeelding 11) in de kapel een centrale plaats in. 

Tegen een achtergrond, die de illusie wekt te bestaan uit een reliëf van honderden in perspectief 

afgebeelde kubusjes, schitteren vijf geglazuurde terracotta medaillons. Elk medaillon is omgeven 

door een stelsel van concentrische cirkelvormige geglazuurde ringen. De drie aan de binnenzijde 

gelegen wit- grijze ringen gaan over naar een blauwe binnenring, waarvan de kleur van binnen 

naar buiten gaande in intensiteit toeneemt van lichtblauw naar hetzelfde blauw dat de achtergrond 

van het medaillon vormt. Door die gradatie in kleurintensiteit lijkt het medaillon verdiept in het 

plafond te liggen. Een wit- grijze buitenring omsluit het medaillon. Vier medaillons zijn geplaatst 

                                                   
39 Dit is een groene steensoort, die gevonden wordt bij de stad Prato. De daar gevonden steensoorten 
kunnen ook zwart gekleurd zijn.  



 

De kapel van de kardinaal van Portugal in de San Miniato al Monte in Florence 

 

 24 

in de hoeken van het plafond en raken de bogen van de hangkoepel. Het vijfde medaillon staat 

centraal in het midden van het plafond en raakt op zijn beurt weer de andere vier medaillons. Het 

centrale medaillon dat een duif, symbool van de H. Geest, toont is weer verdeeld in zeven 

segmenten, elk een kandelaar bevattend. De zeven kandelaars staan voor de zeven gaven van de 

H. Geest of, volgens de Apocalyps, voor de zeven kerken van Azië. In de vier andere medaillons 

zijn engelen afgebeeld. Afgaande op hun attributen symboliseren zij de vier kardinale deugden. 

Fortitudo draagt het wapen van de kardinaal van Portugal en geeft daarmee aan dat deze deugden 

wijzen op het leven van de kardinaal.  

 Afbeelding 11. 

De ontwerper van dit plafond, Luca della Robbia, moet wel intens met de overledene meegeleefd 

hebben. Hij laat de deugden niet symboliseren door afbeeldingen van volwassen personen. Hij 

beeldt de deugden af als lieflijk uitziende jonge meisjes, passend bij het gelaat en de jeugdige 

leeftijd van de overledene. Er is nog een tweede punt, waardoor Luca ervan blijk geeft dit plafond 

overdacht en met gevoel voor detail ontworpen te hebben. Van de drie zijvlakken van 

bovengenoemde kubusjes is er steeds een hard geel, een zacht groen en een rood/purper. Luca 

heeft die kleuren overgenomen van het wapenschild van de kardinaal. En hij heeft de Fortitudo 

met het wapenschild van de kardinaal zo geplaatst dat zij uitkijkt op het gelaat van de overledene. 

Een ander element dat herinneringen oproept aan de klassieke oudheid zijn de patronen, waarmee 

de vloer is ingelegd ( afbeelding 12). Dat patroon is een stelsel van gebogen lijnen en cirkels, dat 

de vorm heeft van een quincunx, een patroon dat op Romeinse munten van voor de jaartelling de 
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waarde van de munt aangaf. Álvaro kan dit patroon gezien hebben tijdens zijn verblijf in Rome. 

En misschien heeft hij zo willen herinneren aan het verblijf van de kardinaal in die stad. 

De vloer is ingelegd met hetzelfde witte marmer, serpentijn en porfier als in de rest van de kapel. 

De techniek van inleggen is weer de opus sectile techniek. Door het gebruik van dezelfde 

steensoorten en dezelfde inlegtechniek sluit deze vloer harmonieus aan bij de platformen van de 

zetel, van het altaar en van de tombe, en bij het onderste muurgedeelte van de drie nissen. 

 Afbeelding 12. 

De decoratie van de kapel wordt gecompleteerd met beschilderingen van de muren van de 

lunetten. De opdracht daartoe werd eveneens aan Alesso gegeven40. In het bovengedeelte van de 

kapel is in elke lunet links van het raam een evangelist met zijn attribuut en rechts een aartsvader 

afgebeeld. Alesso heeft hetzelfde schema aangehouden voor het imitatieraam aan de zijde van de 

blinde muur. 

Er zijn een paar opvallende kenmerken in deze fresco’s. Hij plaatste de evangelisten links, zodat 

hij hun attributen aan de rechterkant van de evangelist kon afbeelden. Bovendien heeft Alesso er 

alles aangedaan om zijn kleurenschema aan te passen aan dat van het plafond van Luca. Dat was 

al voltooid, toen Alesso aan zijn fresco’s begon. Het groen is precies het groen van de kubusjes 

van Luca. Ook het geel van de halo’s komt overeen met het geel van de kubusjes. De jas van 

Hiëronimus heeft dezelfde kleur als het rood op het wapen van de kardinaal. De kleur van de 

achtergrond van alle acht figuren is die van het lichtste type blauw in de medaillons. En in de 

afbeelding van Augustinus komen alle kleuren van de kubusjes terug. 

Het is bijzonder jammer dat de fresco’s zich in zo’n slechte staat bevinden. De oorzaak daarvan 

ligt bij Alesso zelf. Hij is afgeweken van wat toen de geaccepteerde techniek was, namelijk 

schilderen op nat gips. Hij heeft deze fresco’s deels op nat en deels op gedroogd gips geschilderd. 

                                                   
40 Mendes Atanázio, p. 238. 
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Bovendien heeft hij op enkele plaatsen geen tempera, maar olieverf gebruikt. Het gevolg daarvan 

is dat op veel plaatsen de verf vrijwel verdwenen is. 

In nog sterkere mate is dat het geval bij de fresco’s die geschilderd zijn in de zwikken tussen de 

Korinthische kapitelen en de boog van de nis. Van de acht afbeeldingen van profeten en koningen 

uit het Oude Testament zijn er twee vrijwel niet meer te herkennen.  

 

7. De ontstaansgeschiedenis van de kapel  
Een analyse van de ontstaansgeschiedenis van de kapel kan wellicht licht werpen op de vraag of 

de kapel en zijn kunstwerken van meet af aan ontworpen zijn als een met elkaar samenhangend 

geheel. Een dergelijke analyse kan misschien ook verduidelijken hoe de idee voor deze grafkapel 

ontstaan is. 

Men zou verwachten dat het testament van de kardinaal opheldering zou verschaffen over de 

wijze waarop aan de nagedachtenis van de kardinaal gestalte diende te worden gegeven. Maar de 

kardinaal uitte in zijn testament alleen de wens in de San Miniato al Monte begraven te willen 

worden. Tot executeurs van zijn testament benoemde hij Álvaro, de bisschop van Silves, João 

Álvares, die Álvaro was opgevolgd als hoofd van de huishouding van de kardinaal en Luís Eanes, 

de vicaris- generaal van het aartsbisdom Lissabon. Verder stelde hij twee van zijn collega’s, de 

kardinalen Guillaume d’ Éstouteville41 en Pietro Barbo42, aan tot beschermers van zijn testament. 

Vrijwel direct na de dood van de kardinaal op 27 augustus 1459 moet al de gedachte aan een 

grafmonument voor de overledene hebben postgevat. Want Desiderio da Settignano kreeg 

opdracht- van wie is niet bekend- een dodenmasker van de overledene te maken. En, zoals eerder 

vermeld, stuurde Pandolfini al op 14 september 1459 een verzoek naar Platina om een epitaaf 

voor het graf van de kardinaal op te stellen43. Een tweede belangrijke gebeurtenis vond plaats op 

18 oktober 1459. In zijn functie van executeur- testamentair krijgt Álvaro de beschikking over het 

kapitaal van de nalatenschap. De specificatie van het kapitaal laat zien dat betalingen zijn verricht 

voor kosten voor de pauselijke authentisering van het testament44. Daaruit blijkt dat Pius II zijn 

fiat heeft gegeven aan het testament45. Aan alle voorwaarden voor het oprichten van een grafkapel 

                                                   
41 D’ Éstouteville (1402-1483) was van Franse afkomst. Hij behoorde tot het kiescollege dat Barbo tot paus 
zou kiezen. C. Richardson, Reclaiming Rome, Cardinals in the Fifteenth Century, Leiden 2009. 
42 Barbo (1417-1471) werd in 1464 tot paus gekozen. Hij nam de naam aan van Paulus II. 
43 Zie noot 22. 
44 Hartt 1964, p. 41. 
45 Om zeker te stellen, dat waardevolle bezittingen, die een kardinaal uit hoofde van zijn functie verworven 
had, eigendom van de Kerk zouden worden, moest het testament van een kardinaal goedgekeurd worden 
door de paus. Dit is de zogenaamde licentia testandi. Richardson, (zie noot 42), p. 429. 
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voor de kardinaal was voldaan. Er was voldoende vermogen uit de nalatenschap van de overleden 

kardinaal, de Paus was akkoord met het testament, en Álvaro was in zijn functie van executeur- 

testamentair degene die leiding kon geven aan het ontwerp en de bouw van de kapel. Maar 

misschien heeft het initiatief van de familie van de kardinaal uiteindelijk de doorslag gegeven. De 

moeder en de zuster van de kardinaal, samen met zijn tante Isabella van Bourgondië, doneerden 

aanzienlijke bedragen voor de bouw van een grafkapel ter nagedachtenis van de kardinaal46. Die 

schenking heeft Álvaro misschien gezien als een wens van de familie van de kardinaal een 

grafkapel te bouwen, die een lid van een koninklijke familie waardig was. 

Een belangrijk gegeven in de ontstaansgeschiedenis van de kapel is een document uit het archief 

van de Calimala, het wolkopersgilde dat beschermheer was van de San Miniato al Monte. Het 

betreffende document is geen origineel maar een op 7 juni 1460 gedateerde kopie van een 

document. In dat document verleent een vertegenwoordiger van de Calimala vergunning voor de 

bouw van de kapel. Het is opmerkelijke dat die vergunning was gebaseerd op een tekening van 

zowel de kapel als de graftombe. Dat maakt het aannemelijk, dat de kapel en de graftombe als een 

samenhangend geheel zijn ontworpen. Overigens kan de vergunning ver vóór 7 juni 1460 al 

verleend zijn, want het is de kopie die gedateerd is. 

Bovengenoemde gegevens laten zien dat het definitieve ontwerp van de kapel tot stand gekomen 

is in de periode tussen 18 oktober 1459 en 7 juni 1460. Maar het ontwerp moet veel eerder dan 

juni 1460 gereed zijn geweest, want het zal ook enige tijd geduurd hebben om van de Florentijnse 

machthebbers de goedkeuring voor de bouw te krijgen. 

Zo zal de bouwvergunning zeker niet verleend zijn buiten medeweten van Piero de Medici. Piero 

’s broer, Giovanni de Medici, was bevriend geweest met de kardinaal. Piero zal dan ook zeker de 

kardinaal gekend hebben. Daarnaast moet Piero op de hoogte geweest zijn van de wens van de 

kardinaal in de San Miniato begraven te willen worden. Bovendien had Piero nog al wat in de 

melk te brokkelen bij de Calimala en bij de monniken van de Monte Oliveto. Zo had hij in 1458 

een monumentale overkapping voor het altaar van de kerk geschonken op voorwaarde dat zijn 

wapenschild op die overkapping werd afgebeeld47. En aan die voorwaarde werd voldaan door de 

Calimala en de monniken van Monte Oliveto48. Gezien zijn nauwe betrokkenheid met de 

Calimala en de orde van Monte Oliveto lijkt het aannemelijk dat die bouwvergunning alleen met 

zijn medeweten afgegeven kon worden. Ook Álvaro, die Piero persoonlijk kende, heeft 

                                                   
46 Hartt 1964, p. 43. 
47 Die overkapping is ontworpen door Luca della Robbia. 
48 B. Kempers, Kunst, macht en mecenaat, Amsterdam 1987, pp. 202-204. 
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meegewerkt aan de tot standkoming van die vergunning49. Álvaro heeft het zijne ertoe 

bijgedragen de monniken van het klooster over de streep te trekken. Hij stelde hen een jaarlijks 

inkomen in het vooruitzicht als vergoeding voor ten behoeve van de overledene te lezen missen. 

Zo lijkt het dat de Calimala en de monniken van de Monte Oliveto geen dwingende reden konden 

hebben die bouwvergunning te weigeren. 

Met deze vergunning op zak kon Álvaro aan de slag en hij deed dat voortvarend. Op dezelfde dag 

waarop de vergunning werd verleend contracteerde hij de beeldhouwer Giovanni Rossellino voor 

de levering en bewerking van alle stenen bouwmaterialen die voor de kapel nodig waren50. Dat 

snelle contracteren betekende dat Álvaro allang zijn voorbereidingen had getroffen om direct na 

het verkrijgen van de bouwvergunning de bouw van de kapel te laten beginnen. 

Uit de volgorde waarin Álvaro de kunstenaars van de kapel contracteerde valt op te maken dat er 

een nauwe samenwerking tussen een aantal van hen geweest moet zijn. Want op 14 april 1461 

sloot Álvaro een contract met Luca della Robbia voor de levering van het plafond en op 23 

december 1461 het contract met Antonio en Bernardo Rossellino voor de levering van de 

graftombe. Dat betekent dat, gezien de interactie die er bestaat tussen de Fortitudo in het plafond 

en het gezicht van de kardinaal, Luca het ontwerp van zijn plafond heeft kunnen afstemmen op 

het ontwerp voor de tombe. Maar ook heeft Luca tijdens de uitvoering van het plafond nog 

wijzingen kunnen aanbrengen, want dat plafond moet begin augustus 1462 gereed zijn geweest. 

Toen werd namelijk betaald voor het vergulden van delen van het wapenschild van de Fortitudo 

en voor het aanbrengen van de vergulde stralen rond de duif. Antonio en Bernardo Rossellino 

zullen in de herfst van 1463 begonnen zijn met het beeldhouwen van het gelaat van de kardinaal, 

want in oktober 1463 werd een betaling gedaan aan ‘Disidèro intagliatore’. Deze betaling moet 

gedaan zijn aan Desiderio da Settignano voor het maken van het doodsmasker. Luca had dus 

ruimschoots de gelegenheid zijn plafond aan te passen aan het grafmonument. Overigens was het 

niet zo dat de Rossellino’s hun ontwerp van de graftombe aan het plafond hebben aangepast. Dat 

valt uit het contract met de Rossellino’s op te maken. Het contract bepaalde namelijk dat de 

broers naar eigen believen het werk aan derden konden uitbesteden. Blijkbaar vond Álvaro het 

belangrijker dat het grafmonument precies volgens het gekozen ontwerp werd afgeleverd en 

                                                   
49 Er is een gebeurtenis die de mogelijke nauwe relaties tussen Piero de Medici en Álvaro illustreert. Álvaro 
heeft op 27 oktober 1466 een leren vest betaald voor een ‘zwarte Bastiano in San Miniato’.Vermoedelijk 
gaat het hier om de negerslaaf van de kardinaal, die na zijn dood bij Álvaro in dienst was getreden. Deze 
slaaf zou model hebben gestaan voor de neger, die op De Processie van de Drie Koningen van Gozzoli 
voorkomt. D. Cole, Benozzo Gozzoli, New Haven 1996, p. 96 en A. de Koomen, ‘De kunst van een jong, 
pronkzuchtig en paraderend tijdperk’, Kunstschrift no. 4 (2010), pp. 26-35. 
50 Volgens de castato van 1457 was Giovanni een broer van Antonio en Bernardo. Hartt 1964, p. 65. 
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hechtte hij er minder belang aan of de Rossellino’s het grafmonument zelf zouden uitvoeren. 

Er is nog een punt dat aandacht verdient. Het contract vermeldde dat een tekening met het 

ontwerp van het grafmonument onderdeel van het contract was en dat 100 florijnen waren 

aanbetaald op een totaal aanneemsom van 425 florijnen. Een aanbetaling van 100 florijnen lijkt 

veel bij een totale aanneemsom van 425 florijnen.Was in deze aanbetaling misschien ook een 

vergoeding verwerkt voor een andere door de broeders uitgevoerde dienst, zoals het ontwerpen 

van de kapel? 

Na het overlijden van Bernardo in september 1464 stond Antonio alleen voor de taak het 

grafmonument te completeren. De datum van voltooiing van het grafmonument is ook nu weer 

nauwkeurig vast te stellen. Antonio ontving zijn laatste betaling daarvoor in februari 1466. Vlak 

daarna begon hij met het maken van de zetel en de panelen die de zetel flankeren. Inmiddels was 

in juli 1465 Stefano di Bartolomeo, wellicht onder toeziend oog van Antonio, gestart met het 

inleggen van de vloer, met de beplating van het onderste muurgedeelte en met het samenstellen 

van de veelkleurige vloer, waarop de tombe zou gaan rusten. Omdat het plafond toen allang 

voltooid was kon Stefano het ontwerp van de vloer aanpassen aan het plafond en net als in het 

plafond een patroon van vijf cirkels in de vloer aanbrengen. 

Op 12 september 1466 kon Álvaro, zeven jaar na het overlijden van de kardinaal van Portugal, 

uiteindelijk de kapel inwijden en zijn stoffelijk resten in de graftombe plaatsen. 

Of Álvaro op die datum al het plan had de overblijvende, nog kale muren van schilderijen en 

fresco’s te laten voorzien is niet bekend. Maar de feiten maken wel aannemelijk dat ver voor de 

dag van de inwijding bij hem dat plan heeft post gevat. Want twee weken na de inwijding had 

Álvaro met Alesso het contract gesloten voor het beschilderen van de muren en voor het leveren 

van De Annunciatie. Álvaro moet die beslissing hebben genomen op basis van ontwerpen die 

Alesso lange tijd vóór de inwijding gemaakt had. 

Er is nog een belangrijke aanwijzing dat Álvaro lange tijd vóór de inwijding het plan heeft 

opgevat voor de kapel schilderijen te laten maken, want op 25 februari 1466 moet hij 

douanerechten betalen voor ‘16 pezi d’asse venuti di Fiandra per la cappella’51. Zoals eerder 

beschreven is het vrijwel zeker dat Álvaro het plan had dat hout te gebruiken als basis voor 

schilderijen. Voor het schilderij De Annunciatie, dat op eikenhout geschilderd is, zal zeker dat 

hout uit Vlaanderen gebruikt zijn. 

Ook het plan voor het schilderij met De Drie Heiligen moet ver voor de datum van de inwijding 

ontwikkeld zijn. Het type contract, dat Álvaro afsloot met de gebroeders Pollaiuolo voor het 

                                                   
51 Hartt 1964, p. 150. 
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leveren van dit schilderij, maakt dat namelijk aannemelijk. Het contract werd gesloten in oktober 

1466, vlak nadat Alesso was gecontracteerd. Aan beide broers werd direct bij het afsluiten van 

het contract al 100 florijnen betaald. Dat was een wel heel forse aanbetaling, want de 

contractwaarde voor het schilderij van Alesso was 120 florijnen. Het is niet voor te stellen dat 

Álvaro een dergelijke grote aanbetaling zou doen, als het ontwerp voor het schilderij niet tot in de 

puntjes was vastgelegd en geaccordeerd. Gezien de complexiteit van de iconografie van het 

schilderij en de zorgvuldigheid die de broers in acht namen om het allerkleinste detail weer te 

geven, zal er een ruime tijd van voorbereiding en overleg tussen de broers en de Álvaro nodig zijn 

geweest. Evenals het schilderij van Alesso, is dit schilderij op eikenhout geschilderd, zeer 

waarschijnlijk op hetzelfde eikenhout dat Álvaro al in februari 1466 uit Vlaanderen had laten 

importeren52. Alles duidt erop dat Álvaro lange tijd vóór de inwijding van de kapel het plan had 

opgevat schilderijen op eikenhouten panelen te laten maken. 

Het is niet precies bekend wanneer Alesso en de gebroeders Pollaiuolo hun opdrachten voltooid 

hebben. Ten behoeve van de fresco’s werd al eind 1466 gips op de muren aangebracht. Maar 

omdat het gips zeker een paar maanden moest drogen zal Alesso niet eerder hebben kunnen 

beginnen met de fresco’s dan in de lente van 1467. De laatst gedocumenteerde betaling aan 

Alesso was in augustus 1467 voor het aanbrengen van ‘fregio e arme’, waarschijnlijk voor de 

wapenschilden op de fries53. 

Alesso kon pas na maart 1967 beginnen met zijn Annunciatie, want toen pas werd de timmerman 

betaald voor het samenstellen van het paneel. Om dezelfde reden is het waarschijnlijk dat de 

gebroeders Pollaiuolo niet eerder dan mei 1467 met hun schilderij konden aanvangen. 

Deze ontstaansgeschiedenis laat zien dat op het tijdstip dat met de bouw van de kapel gestart 

werd het ontwerp voor het grafmonument allang voltooid was. Tevens blijkt uit de 

ontstaansgeschiedenis dat Luca ruimschoots de gelegenheid heeft gehad zijn ontwerp voor het 

plafond aan te passen aan het ontwerp van het grafmonument. Uit bovenstaande gegevens valt te 

concluderen dat Álvaro lang voor de inwijding van de kapel het plan had opgevat de kapel met 

twee schilderijen te decoreren. 

 

8. Keuze van kunstenaar en kunstwerk 
In deze paraaf wordt voor elk kunstwerk onderzocht hoe Álvaro tot de keuze van de kunstenaar is 

gekomen, en in welke mate die kunstenaar in zijn ontwerp zich heeft laten leiden door bestaande 

                                                   
52 Cecchi (zie noot 34), p. 82. 
53 Hartt 1964, p 165. 
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kunstwerken in Florence, Rome, Portugal en de Noordelijke Nederlanden. Tevens wordt 

onderzocht in hoeverre elk kunstwerk een vernieuwing betekende in het Florence van die tijd. 

Eerst echter behoeft het gebruik van het woord Gesamtkunstwerk een nadere toelichting. De idee, 

deze kapel als een Gesamtkunstwerk te beschouwen, is door kunsthistorici vaak geopperd54. Die 

term werd geïntroduceerd in 1849 door Richard Wagner. Voor hem betekende dit woord niet 

alleen de synthese van architectuur, schilderkunst en beeldhouwwerken, maar ook de integratie 

van deze drie kunsten met muziek, poëzie en dans. In de context van dit werkstuk wordt deze 

term in engere zin gebruikt en slaat dan op de integratie van architectuur, schilderkunst en 

beeldhouwwerken.  

De kapel van de kardinaal was zeker niet het eerste bouwwerk, dat als een Gesamtkunstwerk 

ontworpen werd. Al in de vroege Renaissance zijn er talrijke voorbeelden te vinden van kapellen, 

die ontworpen zijn als een op elkaar afgestemd geheel van architectuur, schilderkunst en 

beeldhouwkunst, als een Gesamtkunstwerk in de hier bedoelde engere zin. Een voorbeeld daarvan 

is de dichtbij Siena gelegen kapel van San Galgano in Montesiepi, waar Lorenzetti het perspectief 

van twee kamers in zijn fresco laat samenvallen met een bestaande raam55. Een voorbeeld van 

interactie tussen schilderkunst en architectuur is ook in Florence te vinden. In de Baroncelli kapel 

in de S. Croce is boven de epitaaf van leden van de familie Baroncelli in 1335 een fresco 

geschilderd, voorstellende het lege graf van Christus56. De maker van dit fresco moet zo wel een 

verband hebben willen leggen tussen de Verrijzenis van Christus en de plaats van de overledenen 

van de familie Baroncelli in het Hiernamaals. Ook de kapel van S. Felicia in Padua, herbouwd in 

1372, is als een Gesamtkunstwerk te beschouwen57. De integratie van architectuur, schilderkunst 

en beeldhouwkunst in de kapel van de kardinaal echter omvat vrijwel alle aspecten van de kapel, 

terwijl in de andere hiergenoemde kapellen er alleen sprake is van een integratie op deelniveau. 

 

8a. De architectuur 

In het hier navolgende wordt nagegaan welke bijdrage Álvaro heeft geleverd aan het ontwerp 

voor het herdenkingsmonument voor de kardinaal. Daarnaast zal de vrij algemeen geaccepteerde 

aanname dat Manetti de architect van de kapel is geweest, kritisch tegen het licht worden 

gehouden. Een antwoord op de vraag op welke wijze Álvaro de kardinaal wilde herdenken kan 

                                                   
54 L. Heydenreich, Architecture in Italy 1400-1500, Yale 1996, pp. 45-54. Zie ook noot 24. 
55 E. Borsook, Gli affreschi di Montesiepi, Florence 1969 p. 28. 
56 Dit fresco wordt toegeschreven aan Taddeo Gaddi. 
57 M. Edwards, ’The Chapel of S. Felice in Padua as Gesamtkunstwerk’, Journal of the Society of 
Architectural Historians, Vol. 47, No.2 (Jun., 1988) pp. 160-176. 



 

De kapel van de kardinaal van Portugal in de San Miniato al Monte in Florence 

 

 32 

wellicht gevonden worden door te onderzoeken of deze kapel van meet af niet aan als een 

Gesamtkunstwerk ontworpen is. Een van de aanwijzingen daarvoor is het document, waarin de 

Calimala akkoord gaat met de bouw van zowel de kapel als het grafmonument.  

Een tweede aanwijzing is de nauwe verwevenheid van de architectuur van de kapel met het 

ontwerp van het grafmonument. De oostelijke nis van de kapel omsluit zo precies het 

grafmonument, dat het lijkt alsof het grafmonument als eerste is ontworpen en de architect de nis 

aan dit monument heeft aangepast. Zo lijkt het ook alsof de architect het westelijke cirkelvormige 

raam zo ontworpen heeft, dat invallend licht precies op het beeld van de liggende kardinaal kan 

vallen. En het licht uit het westelijke bovenraam valt precies op het gelaat van Maria. 

Een derde aanwijzing is de keuze van de dakvorm en het plafond. Het als hangkoepel gekozen 

plafond heeft tot gevolg dat de buitenzijde van de kapel ( afbeelding13) er sober en ingetogen 

uitziet, overeenkomend met het karakter van de overledene. Anderzijds maakt de vorm van deze 

hangkoepel het mogelijk de medaillons met de duif en de vier deugden een plaats 

 Afbeelding 13. 

te geven. Zo ontstaat een nauwe verwevenheid tussen het grafmonument en het plafond met de 

medaillons. Dat pleit ervoor ervan uit te gaan dat de koepel en het grafmonument als een met 

elkaar samenhangend geheel ontworpen zijn. 

Het testament van de kardinaal openbaarde additionele gegevens die het interpreteren van de 

kapel als Gesamtkunstwerk versterken. Het is het zegel van de kardinaal. Op dat zegel staan 

centraal weergegeven de drie eerder genoemde heiligen. Boven de drie heiligen staat een buste 

van Maria met Christuskind. Onder deze drie heiligen zijn het wapenschild van de kardinaal van 

Portugal en zijn kardinaalshoed afgebeeld. Het zijn juist al deze afbeeldingen die in de kapel een 

centrale plaats innemen. Indien Álvaro beoogde de kardinaal van Portugal te memoreren met de 

afbeeldingen op zijn zegel, was dat vrijwel alleen mogelijk als bij de eerste ontwerpschetsen van 

de kapel plaats daarvoor werd ingeruimd. Aannemende dat het hierboven vermeldde 
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wensenpakket van Álvaro juist was, dan moest de architect van de kapel wel een 

Gesamtkunstwerk maken. Anders gezegd: de architect heeft als het ware de kapel om de geplande 

afbeeldingen heen gebouwd. 

Vaak wordt aangenomen dat Manetti de architect is van de kapel58. Die aanname wordt gebaseerd 

op een notitie van de geschiedschrijver Manni, gepubliceerd in 1746. Hij vermeldt dat Álvaro de 

metselaar Giovanni di Michele had gecontracteerd om de kapel te bouwen ‘secondo il modello 

dàtone da un Antonio Manetti’. Manni claimde deze informatie ontleend te hebben aan door hem 

gevonden documenten uit het archief van de orde van Monte Oliveto. Helaas zijn die documenten 

nooit gevonden en is het niet mogelijk deze informatie te valideren. Mogelijk heeft Manni een 

fout gemaakt bij het overschrijven, want uit de Cambiniboeken blijkt dat die metselaar niet 

Michele was, maar Matteo, een vergissing die volgens Hartt begrijpelijk is voor wie geprobeerd 

heeft het Quattrocento Toscaanse handschrift te ontcijferen59. 

Er zijn echter argumenten die tegen Manetti als architect van de kapel pleiten. Het is maar zeer de 

vraag of Manetti wel tijd heeft gehad om aan de kapel te werken, want hij werd in maart 1460 

door de Florentijnse Republiek naar Milaan gestuurd om met Francesco Sforza overleg te plegen 

over de bouw van verdedigingswerken voor de stad Pisa. Het was juist in die periode dat het 

ontwerp van de kapel tot stand moet zijn gekomen. Bovendien was hij in 1460 ook nog 

capomaestro van de Ss. Annunziata en van de koepel en de lantaarn van de Dom.  

Er is nog een andere overweging. Manetti was niet alleen bekend als architect en trouwe navolger 

van Brunelleschi, maar ook als ontwerper van de complexe gereedschappen die voor het bouwen 

op grote hoogte, zoals aan de lantaarn van de Dom, nodig waren. Vasari noemt hem zelfs 

mathematicus. Het is daarom maar de vraag of het ontwerpen van een grafmonument, dat geen 

hoge eisen stelde aan zijn bouwkundige vaardigheid, wel voldoende uitdaging vormde voor 

Manetti.  

Het ontwerpen van een kapel waar de architectuur hand in hand moest gaan met 

beeldhouwwerken, schilderijen, fresco’s, polychroom marmeren decoraties en geglazuurde 

terracotta’s, was veel meer een kolfje naar de hand van Bernardo Rossellino. Er zijn nogal wat 

feiten om dat te onderbouwen. Hij was zowel architect als beeldhouwer. Hij genoot faam als 

schepper van grafmonumenten, zoals dat van Leonardo Bruni in de S. Croce, tot stand gekomen 

in de periode 1446 tot 1451. Een ander in het oog lopend werkstuk van zijn hand is het monument 

                                                   
58 Zie bijvoorbeeld J. Pope- Hennessy, Luca della Robbia, Oxford 1980, pp. 48-49 en I. Hyman,‘Towards 
rescuing the lost reputation of Antonio di Manetto Ciaccheri’ in S. Bertelli en G. Ramakus, Essays 
presented to Myron P. Gilmore Florence, 1977, pp. 261-279. 
59 Hartt 1964, p. 48. 
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voor Beata Villana in de S. Maria Novella, dat hij in 1451 ontwierp. Ook als architect stond hij 

hoog in aanzien. Zo kreeg hij van paus Nicolaas V in de jaren vijftig van het Quattrocento 

belangrijke bouwopdrachten in Rome. Voor de San Miniato al Monte ontwierp hij in 1457 de 

marmeren trappen in samenwerking met Andrea di Antonio di Gieri60. En van 1457 tot 1459 was 

hij capomaestro voor de portico van de Ospedale degli Innocenti 61. Zijn bekwaamheid als 

architect leidde ertoe dat hij in 1459 voor Pius II de stad Pienza mocht herbouwen62. Kortom, 

Bernardo beschikte over alle bekwaamheden om een met elkaar samenhangend geheel van 

architectuur en beeldende kunsten te ontwerpen. Misschien was hij ook wel de architect. Dat 

maakt de keuze van Giovanni, zijn broer en mede-eigenaar van de Rossellino bottega, als 

hoofduitvoerder van de kapel voor de hand liggend. 

We kunnen Manni’ s modello ook anders interpreteren. Modello betekent niet alleen tekening, 

maar ook model. Het kan Bernardo geweest zijn die aan Manetti opdracht heeft gegeven tot het 

maken van een houten model van de kapel. Een dergelijk model werd vaak gemaakt om het 

ontwerp voor een bouwwerk te verduidelijken. En Manetti, van oorsprong timmerman, had naam 

gemaakt met houten modellen van gebouwen63. Zo had hij in opdracht van Brunelleschi een 

houten model gemaakt voor de koepel van de Dom. Er is dus nogal wat voor te zeggen om aan 

Bernardo een centrale plaats in het ontwerp van de kapel toe te kennen.  

De kapel van de kardinaal behoort tot het type centraalbouw, geheel in overeenstemming met de 

vroegchristelijke traditie van kapellen die als een mausoleum functioneren. De Oude Sacristie van 

de S. Lorenzo en de Pazzikapel van de S. Croce kunnen Álvaro en de architect van de kapel tot 

voorbeeld hebben gediend. Ook die zijn van het type centraalbouw en hebben een 

mausoleumfunctie. Het ontwerp van dit type kapel, mede gedreven door de patronage van de 

Medici, kwam voort uit de wens de vroegchristelijke tijd te doen herleven. De Oude Sacristie is 

echter niet gebouwd in de vorm van een Grieks kruis. De Pazzikapel kan ook niet tot dat type 

gerekend worden, omdat de kapel maar twee tongewelven bezit. 

Voorbeelden van nog bestaande vroegchristelijke mausolea met een Grieks kruis waren er buiten 

Florence te vinden, zoals de negende-eeuwse kapel van S. Zeno in Rome. Bernardo, als hij de 

architect geweest is, en ook Álvaro zullen tijdens hun verblijf in Rome zeker dit type mausoleum 
                                                   
60Het is opmerkelijk, dat Bernardo al in 1450 met deze Antonio samenwerkte in bouwkundige constructies 
voor het klooster van San Miniato al Monte. Dat kan eens te meer een verwijzing zijn dat Bernardo de 
hoofdarchitect van de kapel was. In die functie kan hij Álvaro deze Antonio hebben aanbevolen. H. 
Saalman, ‘Paolo Uccello at San Miniato’, The Burlington Magazine, Vol.106 No. 741(Dec. 1964), pp. 558-
563. 
61 Markham Schulz (zie noot 31), p. 127. 
62 L. Heydenreich, Architecture in Italy 1400-1500, Yale 1996, pp. 45-54. 
63 Hyman (zie noot 59), p. 264. 
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gezien hebben. Ook in andere delen van Italië vindt men mausolea met een Grieks kruis als 

grondplan, zoals dat van Galla Placida in Ravenna. Maar het is niet bekend of Álvaro en 

Bernardo of Manetti die plaatsen bezocht hebben. Anderzijds is het goed mogelijk dat het 

grondplan van een kapel in de vorm van een Grieks kruis door de Medici en hun omgeving 

gestimuleerd is, want verscheidene personen in de kringen rond de Medici hebben het mausoleum 

van Galla Placida bezocht64. 

Men zou kunnen veronderstellen dat Álvaro ernaar gestreefd heeft iets van een voor Portugal 

specifieke bouwstijl toe te passen in het ontwerp van de kapel. Maar als er al sprake is van een 

voor Portugal specifieke bouwstijl, dan heeft die toch de kenmerken van de op Franse leest 

geschoeide Romaanse en Gotische bouwstijl. Zo zijn de kerken van Alcobaça en Batalha, waarin 

zich de mausolea van de Portugese koninklijke familie bevinden en waarmee Álvaro zeker 

bekend was, gebouwd in een mengeling van Romaanse en Gotische stijl. Van die stijlen is niets 

terug te vinden in deze grafkapel, misschien met uitzondering van de bij het grafmonument 

horende opengeslagen gordijnen. Maar die kwamen in de Florentijnse Gotiek vaker voor. 

Ook in Portugal is een voorbeeld van een vroegchristelijk mausoleum met het grondplan van een 

Grieks kruis te vinden. Dit mausoleum herbergt de stoffelijke resten van St. Fructuosus65. Het ligt 

vlakbij bij de stad Braga66. Álvaro kan dit grafmonument gezien hebben, want het bevindt zich op 

slechts 70 kilometer afstand van het klooster van Grijo. In dat klooster was Álvaro immers zijn 

kerkelijke carrière begonnen.  

Álvaro kan zich ook aangetrokken hebben gevoeld tot een grondplan in de vorm van een Grieks 

kruis omdat een dergelijk kruis het symbool was van een Portugese orde, de ridders van de Orde 

van Christus67. Hij kan in het Grieks kruis eveneens een verwijzing gezien hebben naar het 

wapenschild van de dynastie van Avis. Dat schild heeft ook de vorm van een Grieks kruis. Een 

andere reden waarom hij aan het Griekse kruis voorkeur heeft gegeven, kan het wapenschild van 

de kardinaal geweest zijn. Op dat wapenschild komt een afbeelding voor die tot de vorm van een 

Grieks kruis te herleiden is. 

Wie ook de architect van de kapel geweest is, hij moet door en door bekend zijn geweest met de 

architectuur van Brunelleschi. En Álvaro hoefde zich in zijn keuze voor dat type architectuur niet 

te laten leiden door tekeningen op papier of door beschrijvingen door derden. Hij kon in de Oude 

                                                   
64 Koch, p. 544. 
65 H. Schlunk en T. Hauschild, Die Denkmäler der frühchristlichen und westgotischen Zeit, Mainz am 
Rhein 1978, pp. 209-211. 
66 C. Striker, The Art Bulletin, Vol.79, No. 3(Sep., 1997), pp. 562-563. 
67 http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem de Cristo, geraadpleegd op 15 augustus 2010. Deze orde verving de 
Orde van de Tempeliers. 
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Sacristie en in de Pazzikapel met eigen ogen waarnemen hoe die architectuur deze mausolea tot 

een plaats van rust maakte. 

Kenmerkend voor die architectuur is het gebruik van bouwelementen uit de klassieke oudheid. 

Die elementen, zoals pilasters, hoofdgestellen en bogen, verdelen muren in eenvoudige 

geometrische vlakken. Het materiaal van die elementen is steeds het blauwgrijze pietra serena. 

In de kapel van de kardinaal is overduidelijk de erfenis van de ontwerparchitectuur van 

Brunelleschi terug te vinden. Een goed voorbeeld daarvan vormt de ingang van de kapel van de 

kardinaal. De twee Korinthische pilasters van deze ingang, met daarboven het hoofdgestel en de 

schildboog, zouden zo door Brunelleschi ontworpen kunnen zijn. Daarnaast heeft de kapel van de 

kardinaal een groot aantal bouwelementen gemeen met de door Brunelleschi ontworpen Oude 

Sacristie. Het stelsel van de twee pilasters die elke hoek in de kapel van de kardinaal omsluiten, is 

vrijwel identiek aan dat van de Oude Sacristie. In beide kapellen komen boogramen voor die op 

een hoofdgestel rusten. Bovendien zijn in beide kapellen de bovendelen van de muren 

opgebouwd tot een halve cirkel. Die vorm wordt in beide kapellen bepaald door de erboven 

gelegen koepel. Eveneens zijn in beide kapellen vier medaillons geplaatst. In de kapel van de 

kardinaal bevinden die medaillons zich in de hangkoepel en in de Oude Sacristie in de 

penditieven. 

Hoewel de Pazzikapel niet gerekend kan worden tot het Griekse kruis type, moet de kapel voor 

Álvaro en de architect van de kapel van de kardinaal toch een belangrijk referentiepunt geweest 

zijn. Voor het eerst werden in Florence aan een centrale ruimte een type tongewelven 

aangebouwd, dat kenmerkend is voor kerken met het grondplan van een Grieks kruis. Voor 

Álvaro en de architect moet deze constructie temeer aandacht getrokken hebben, omdat in 1459, 

het jaar waarin de eerste plannen voor een kapel van de kardinaal gemaakt moeten zijn, die 

tongewelven van de Pazzikapel voltooid werden. Net zoals in de Pazzikapel, zijn de tongewelven 

van de kapel van de kardinaal versierd met cassetten en rozetten. En ook de medaillons met 

blauw en wit geglazuurde terracotta figuren nemen in beide kapellen een prominente plaats in. 

Álvaro en de architect van de kapel van de kardinaal hebben echter niet de koepel op penditieven 

van de Oude Sacristie en de Pazzikapel overgenomen. Zij hebben gekozen voor een hangkoepel. 

Ook daarvan zijn weer talrijke voorbeelden in Florence te vinden. Brunelleschi introduceerde dat 

type koepel al in 1424 in de portico van de Ospedale degli Innocenti. Ook in het transept en de 

zijbeuken van de S. Lorenzo zijn hangkoepels toegepast. Er is een ander punt dat bijgedragen kan 

hebben tot de keuze voor een hangkoepel. De hangkoepel van het transept van de  

S. Lorenzo werd voltooid in 1460, precies in het jaar waarin het definitieve ontwerp van de kapel 
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van de kardinaal tot stand moet zijn gekomen. 

Een bijzonder type van analogie is die tussen de kapel van de kardinaal en een fresco. Het lijkt 

erop dat Massacio’s fresco van De Drie- Eenheid model heeft gestaan voor de tongewelven in de 

kapel van de kardinaal. Die gelijkenis is zo frappant dat de kapel van de kardinaal ook wel 

gerekend wordt tot het Drie- Eenheidstype68. 

Maar naast overeenkomsten zijn er ook elementen aan te wijzen die haaks staan op de 

ontwerparchitectuur van Brunelleschi. Waar Brunelleschi streefde naar soberheid en eenvoud, 

munt de kapel van de kardinaal uit in pracht en praal. De wanden, het marmeren gordijn en de 

graftombe schitteren door verguldsel en porfier. De schilderijen van De Drie Heiligen en de 

Annunciatie springen eruit door emulatie van schitterende edelstenen. De vloer is een toonbeeld 

van een rijkversierde vloer uit het oude Rome. De fresco’s moeten toen door gebruik van olieverf 

een intense glinstering hebben uitgestraald. En het plafond moet als een zee van kleuren 

gefonkeld hebben. Een dergelijke pracht en praal zijn in de Oude Sacristie en de Pazzikapel niet 

te vinden. 

Het ontwerp van de Oude Sacristie en de Pazzikapel passen geheel in het beschavingsideaal van 

de Florentijnse Republiek. Dat ideaal liet geen ruimte toe voor het tonen van iemands macht door 

kostbaar en groots uiterlijk vertoon. Brunelleschi’s architectuur paste geheel in dat Florentijnse 

normenpatroon van soberheid en ingetogenheid. Blijkbaar werd het de ontwerpers van de kapel 

van de kardinaal toegestaan buiten die paden te treden en met groot vertoon pracht en rijkdom te 

laten zien ter nagedachtenis van een kardinaal van koninklijke bloede. De verklaring daarvoor 

moet zeker gevonden worden in het feit dat de kardinaal geen ingezetene was van de Republiek, 

waardoor het de uitvoerders van zijn testament vrij stond naar eigen believen en inzicht die kapel 

te ontwerpen en in te richten. Bovendien was de Republiek juist erop uit alle steun te verlenen aan 

de bouw van een kapel ter nagedachtenis van een Portugese kardinaal van koninklijke bloede en 

met familierelaties in Bourgondië om zo haar banden met die landen te versterken. 

 

8b. Het grafmonument 

Het was zeker niet voor het eerst dat de Rossellino bottega een opdracht verkreeg voor ontwerp 

en uitvoering van een grafmonument. Zoals in de vorige paraaf vermeld was Bernardo Rossellino 

de schepper van de grafmonumenten voor Leonardo Bruni ( afbeelding 14) en voor Beata 

Villana. Daarnaast maakte hij in de jaren 1455-57 het grafmonument voor Orlando de Medici in 

                                                   
68 J. Shearman, Only Connect, Art and the Spectator in the Italian Renaissance, Washington 1988, pp. 76-
77. 
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de Ss. Annunziata69. Zijn broer Antonio had met het grafmonument voor Francesco Nori 

(afbeelding 15) in de S. Croce overtuigend zijn talent voor beeldhouwen aangetoond70. Het zullen 

deze kwalificaties zijn geweest die Álvaro hebben doen kiezen voor de beide broers. 

De grafmonumenten van Bruni en Nori hebben een gemeenschappelijk hoofdmotief, namelijk 

Maria, die ingetogen neerkijkt op het beeld van de overledene en het glimlachende Christuskind 

dat met zijn rechterhand zegent. Antonio en Bernardo kunnen voor het monument van de 

     
Afbeeldingen 14, 15 en 16. 

kardinaal dit motief hebben overgenomen van het Bruni en/of Nori monument, maar een dergelijk 

motief, maar dan ontleend aan het zegel van de kardinaal, kan ook door Álvaro zijn aangedragen. 

Álvaro kan overigens ook op een ander element van het grafmonument zijn stempel hebben 

gedrukt. De graftombe is namelijk vrijwel een kopie van een Romeinse porfieren sarcofaag die 

destijds voor het Pantheon in Rome heeft gestaan. Álvaro en ook de kardinaal van Portugal 

moeten deze sarcofaag vaak gezien hebben, want de titelkerk van de kardinaal lag om de hoek 

van het Pantheon. Het is echter ook mogelijk dat Bernardo deze sarcofaag tijdens zijn verblijf in 

Rome heeft gezien en daarvan toen een schets heeft gemaakt71. 

Ook het grafmonument voor Marsuppini (afbeelding 16) in de S. Croce, door Desiderio da 

Settignano in 1459 voltooid, kan voor Antonio, Bernardo en Álvaro een bron van inspiratie 

geweest zijn. Ook in dat monument vormt Maria met het Christuskind het hoofdmotief, zij het dat 

Maria niet naar het beeld van de overledene kijkt. Ook in dat monument staan aan weerszijden 

van de tombe putti opgesteld en is de basis van de tombe versierd met guirlandes. 
                                                   
69 Markham Schulz (zie noot 38), pp. 32-52, 52-59, 64-69. 
70 Dit monument moet gedateerd vóór 1460. Hart 1964, pp. 78 
71 Deze sarcofaag maakt nu deel uit van het grafmonument voor Clemens XII, dat in de St. Jan van 
Latheranen staat. Mendes Atanázio, p.66. 
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De marmeren opengeslagen gordijnen doen sterk denken aan de gordijnen van het grafmonument 

van Balthasar Coscia in het Baptisterium. Die opengeslagen gordijnen, in 1424 gemaakt door 

Donatello en Michelozzo, zijn op te vatten als een laat overblijfsel van decoraties uit het tijdperk 

van de Gotiek.  
Maar het grafmonument van de kardinaal onderscheidt zich van alle hiergenoemde monumenten 

door de stijl van beeldhouwen. Het lijkt wel dat zijn gordijnen net zijn opengegaan en niet 

                   
Afbeeldingen 17.            Afbeelding 18. 

als versiering fungeren, maar dienen om het zicht op iets groots te ontsluiten. De kardinaal is 

afgebeeld als een toonbeeld van sereniteit (afbeelding 17). Antonio lijkt er naar gestreefd te 

hebben niet een overledene te willen afbeelden, maar juist iemand die nog leeft en rustig ligt te 

dromen. De engelen die de tondo als het ware zwevend lijken vast te houden (afbeelding 18), de 

putti die net even stil lijken te zitten en het Christuskind dat zojuist zijn rechterhand lijkt te 

hebben opgeheven, geven het grafmonument beweeglijkheid en dynamiek die in het Quattrocento 

van Florence niet eerder vertoond was. De rondheid en plasticiteit van de vormen van het 

Christuskind en van de engelen lijken de voorbodes te zijn van een nieuwe tijd. 

 

8c. De schilderijen en de fresco’s 

Bij het kiezen van kunstenaars die fresco’s en schilderijen voor de kapel van de kardinaal konden 

maken, moet Álvaro voor een dilemma gestaan hebben. Alesso Baldovinetti en de gebroeders 

Pollaiuolo waren in feite de enige kunstenaars die toen in Florence beschikbaar waren. Beroemde 

schilders als Massacio, Fra Angelico en Domenico Veneziano waren overleden. Filippo Lippi, de 

maker van het altaarstuk voor de kapel van de Medici, en Paolo Uccello waren niet beschikbaar 

in verband met opdrachten buiten Florence. Benozzo Gozzoli had weliswaar net zijn Processie 

van de Drie Koningen voor de kapel van de Medici voltooid en was dus beschikbaar voor een 

nieuwe opdracht, maar Álvaro zal zijn wereldsaandoende weergave van afbeeldingen weinig 

passend gevonden hebben voor een kapel voor de kardinaal. Álvaro had dus eigenlijk geen andere 



 

De kapel van de kardinaal van Portugal in de San Miniato al Monte in Florence 

 

 40 

keus dan Alesso Baldovinetti en de gebroeders Pollaiuolo. Maar het moet niet alleen 

beschikbaarheid geweest zijn die zijn keuze bepaalde. Hij zal zich zeker ook hebben willen 

overtuigen van het vakmanschap van de schilders. Van Alesso kon hij met eigen ogen zijn 

Annunciatie, in 1459 geschilderd voor de kerk van San Giorgo alla Costa, aanschouwen. En in De 

Geboorte, een fresco gemaakt in de jaren 1460-62 voor de Ss. Annunziata, moet Álvaro een 

kunstenaar gezien hebben met oog voor detail, iemand die figuren in een landschap nauwgezet en 

in het juiste perspectief kon weergeven72. Het is goed mogelijk dat Álvaro zich in zijn keuze voor 

Alesso mede heeft laten leiden door aanbevelingen van Piero de Medici. Die moet Alesso in 1449 

al gekend hebben toen hij als leerling van Fra Angelico meewerkte aan de deuren voor het 

zilveren schrijn van het oratorium van de Ss. Annunziata. Bovendien had Alesso daarna van Piero 

opdracht gekregen voor een altaarstuk in de villa van de Medici in Cafaggiolo73. 

Bij het kiezen voor de gebroeders Pollaiuolo moeten andere motieven voor Álvaro de doorslag 

hebben gegeven. De gebroeders hadden nog weinig ervaring als schilders en waren vooral bekend 

als edelsmeden. Uit de periode tot 1467, het jaar waarin Álvaro hen contracteerde, is er maar een 

beperkt aantal schilderijen van hun hand bekend. Die schilderijen hadden tot onderwerp een 

David, een Magdalena of een Kruisiging, onderwerpen die weinig passen in een kapel die beoogt 

een overledene te gedenken74. Bovendien was hun stijl van schilderen geheel verschillend van die 

van Alesso. Hen contracteren zou het risico kunnen inhouden van het aantasten van de stilistische 

eenheid van de kapel. Het is daarom waarschijnlijk dat Piero de gebroeders Pollaiuolo aan Álvaro 

heeft aanbevolen. Want Antonio dell Pollaiuolo had in 1460 in opdracht van Piero een drietal- 

inmiddels verloren gegane- schilderijen, voortstellend De Werken van Hercules, voor het paleis 

van de Medici gemaakt75. En Antonio was persoonlijk met Piero bevriend. Wat ook bij Álvaro’s 

keuze kan hebben meegespeeld, is dat hij Antonio kende, want de laatste had in 1463 en 1464 aan 

Álvaro smeedwerk geleverd. 

Álvaro kan ook een andere beweegreden voor de keuze van deze schilders gehad hebben. Hij 

moet op zoek geweest zijn naar schilders die bekwaam waren in het schilderen in de stijl van de 

                                                   
72 F. Hartt, A History of Italian Renaissance: painting, sculpture, architecture, London, 1980, pp. 263-69. 
73 Hansmann (zie noot 24), p. 310. 
74 Er zou een beslissend motivering voor de keuze voor de Pollaiuolo’s geweest zijn, indien hun schilderij 
Tobias met de Engel, dat in de gildekerk van de Orsanmichele hing, vóór 1467 gedateerd kon worden. In 
dat geval zou Álvaro een overtuigend voorbeeld van het kunstenaarschap van de Pollaiuolo’s met eigen 
ogen hebben kunnen zien. Over die datering bestaat echter geen eensluidendheid. Hartt neemt als datering 
aan 1465, terwijl Wright 1469 aanhoudt. Hart 1964, p. 101 en Wright, A. , The Pollaiuolo Brothers, New 
Haven 2005, p. 520. 
75 Er zijn twee schilderijtjes uit 1470 van Antonio Pollaiuolo bekend. Die stellen het gevecht van Hercules 
met de Hydra en met Antaeus voor. Men neemt aan dat Antonio die geschilderd heeft naar voorbeeld van 
die schilderijen voor de Medici. Wright, p. 75. 
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Noordelijke Nederlanden. Die stijl van schilderen stond hoog in aanzien aan het Portugese Hof. 

Aan die grote waardering voor de schilderkunst uit de Noordelijke Nederlanden heeft zeker 

bijgedragen het bezoek dat Jan van Eyck op verzoek van Philips van Bourgondië in 1429 aan 

Lissabon bracht. Doel van dit bezoek was een portret te schilderen van Isabella van Portugal, de 

toekomstige gemalin van Philips. Helaas is dit portret verloren gegaan, maar Van Eyck zal het 

zeker in zijn bekende stijl geschilderd hebben. Wat ook en misschien nog wel meer heeft geleid 

tot die grote waardering voor de Noord- Nederlandse schilderkunst is de befaamde St. Vincentius 

polyptiek van de hand van Nuno Gonçalves (afbeelding 19)76. Deze laatste was vanaf 1450 bij 

Alonso V in dienst als hofschilder. Deze polyptiek is met olieverf geschilderd op voorbehandeld 

eikenhout, kenmerkend voor de materialen die Van Eyck gebruikte. Ook de stijl van schilderen 

kan zo van Van Eyck zijn overgenomen. Maar voor het Portugese hof zullen ook de op het 

schilderij afgebeelde personen een grote rol hebben gespeeld in hun waardering voor dit 

schilderij. Op het schilderij staat centraal St. Vincentius, Alonso V, zijn echtgenote en andere 

leden van het Portugese hof die een hoofdrol hebben vervuld in de Portugese ontdekkingen77. 

Álvaro moet dit schilderij vaak gezien hebben en zal zeker bekend zijn geweest met de gebruikte 

 Afbeelding 19 
schilderstechniek.  

Hij zal het een passend eerbetoon aan de kardinaal van Portugal hebben gevonden om een kapel 

ter zijner nagedachtenis te decoreren met een type schilderij dat prestige genoot in de koninklijke 

familie waaruit hij was voortgekomen. Bovendien zouden schilderijen die karakteristiek waren 

voor de Noordelijke Nederlanden, de relatie tussen de kardinaal en het Bourgondische Hof 

benadrukken78. 

Florence leerde die stijl van schilderen kennen na het bezoek in 1450 van Rogier van der 

Weyden. Ook het filiaal van de Medicibank in Brugge kan een rol gespeeld in het propageren van 

                                                   
76 Overigens kunnen we de opvatting van een Portugese auteur, dat dit schilderij van Gonçalves bestemd 
zou zijn voor de kapel van de kardinaal, niet erg serieus nemen. Hartt 1964, p. 57 en Mendes Atanázio, p. 
8. 
77 Reynaldo dos Santos, L’Art Portugais,Parijs 1953, pp. 54-64. 
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de schilderkunst van de Noordelijke Nederlanden. Tommaso Portinari, die vanaf 1455 aan dit 

filiaal verbonden was, was een groot liefhebber van deze schilderkunst. Daarvan getuigt zijn 

opdracht aan Hugo van der Goes in 1477 voor de befaamde triptiek, die zijn naam draagt en die 

bestemd was voor de St. Egidius kerk in Florence. Portinari zal zeker al in een vroeg stadium van 

zijn verblijf in Brugge zijn broodheer Cosimo uitvoerig hebben ingelicht over dit type 

schilderkunst. 

Aangevoerd door Cosimo de Medici, die Jan van Eyck’s De Heilige Hiëronimus in zijn 

Studeerkamer omstreeks 1460 verworven had, konden Alesso en de Pollaiuolo’s die manier van 

schilderen van dichtbij bestuderen. Voor hen was de natuurlijke volgende stap op eigen wijze te 

gaan experimenteren met de nieuw verworven inzichten en technieken. 

Die bekwaamheid en die instelling moeten voor Álvaro de doorslag hebben gegeven bij zijn 

beslissing deze schilders te contracteren voor ‘zijn’ kapel.  

Overigens moet Álvaro al heel lang met het plan hebben rondgelopen schilderijen in de stijl van 

de Noordelijke Nederlanden te laten maken. Want hij had eikenhout, dat in de Noordelijke 

Nederlanden voor panelen wordt gebruikt, immers al begin 1466 uit die streek laten komen. 

Wellicht etaleert geen enkel werk uit de jaren 1460-70 beter de karakteristieken van de 

schilderkunst der Noordelijke Nederlanden dan het schilderij met De Drie Heiligen. Het 

panoramische landschap, de rivier in vogelperspectief, het veraf gelegen maar gedetailleerd 

weergeven bruggetje en de vage indruk van bomen en wolken zijn kenmerkend voor de 

schilderstijl der Noordelijke Nederlanden. Ook in hun keuze van kleuren en kleurtonaliteit 

hebben de gebroeders zich laten leiden door hun collega’s uit de Noordelijke Nederlanden. 

Daarin breken zij met hun Florentijnse voorgangers. Lichte tinten en zachte kleuren maken plaats 

voor donkere en heldere kleuren. Sterke licht- donker contrasten accentueren de afgebeelde 

personen. Kleding is niet meer strak en statisch rondom de figuren van de heiligen afgebeeld, 

maar is losjes in gestileerde en soms hoekige vormen gedrapeerd. Hierdoor lijkt vooral              

St. Jacobus te bewegen. Evenals schilders uit de Noordelijke Nederlanden slagen de gebroeders 

Pollaiuolo erin de glinstering van goud en edelstenen te emuleren door gebruik van goudgele 

hoogsels tegen een bruine achtergrond. Met Alesso met zijn Annunciatie zijn de gebroeders 

Pollaiuolo de eersten in hun tijd om alleen olie als basis voor hun verf aan te wenden.79 

Niet alleen in de stijl van schilderen, maar ook in de manier van afbeelden van de drie heiligen 

kunnen de Pollaiuolo’s inspiratie gezocht hebben in schilderkunst uit de Noordelijke 

                                                   
79 P. Nuttal, ‘Fecero al Cardinale di Portogallo una tavola a olio’ in J. de Jong e.a. Nederland- Italië, 
Relaties in de beeldende kunst van de Nederlanden en Italië 1400-1750, Zwolle 1993, pp. 111-125. 
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Nederlanden. Een in Noord- Nederlandse stijl geschilderde triptiek, die Cosimo de Medici in 

1463 had verworven, kan hen tot voorbeeld hebben gediend. Het betreft Nicolaas Froment’s 

triptiek De Opstanding van Lazarus ( afbeelding 20). Het stuk trok toen sterk de aandacht in 

Florence omdat het het eerste grootschalige stuk was dat geschilderd was in de stijl van de 

Noordelijke Nederlanden. Er is een grote overeenkomst te zien tussen St. Jacobus en de figuur, 

die op de triptiek rechts naast Christus staat. Deze figuur houdt op dezelfde manier als St. Jacobus 

zijn hand op zijn borst. En ook zijn ietwat meewarige manier van kijken naar het graf van Lazarus 

doet denken aan de blik waarmee St. Jacobus het beeld van de kardinaal aankijkt.  

 Afbeelding 20. 

In zijn opdracht aan Alesso moet Álvaro zijn wens voor een schilderij op oliebasis wel sterk 

benadrukt hebben. Zoals eerder betoogd was er eigenlijk geen plaats voor een schilderij in de nis. 

Een fresco zou op die plaats veel beter gepast hebben. Maar Álvaro zal zeker geen fresco gewild 

hebben, omdat een fresco zich niet leent om de brilliantie en gedetailleerdheid die kenmerkend 

zijn voor schilderijen uit de Noordelijke Nederlanden, weer te geven. 

Evenals bij de Pollaiuolo’s overheersen bij Alesso donkere en heldere kleuren. Zo kleedde hij 

Maria in een purperrode tuniek en een donkerblauwe mantel. Maar Alesso ging een stap verder. 

Tegen dit purperrood en donkerblauw bracht hij kleine blaadjes goudmetaal aan waardoor de 

kleding van Maria geschitterd moet hebben en de allure gekregen moet hebben van de kledij van 

een koningin. Op dezelfde manier slaagde Alesso erin de panelen van het schilderij te laten 

schitteren als echt porfier. Helaas is veel van deze schittering verloren gegaan. 

De vraag is hoe Alesso tot dit ontwerp is gekomen. Misschien vond hij inspiratie in zijn eerdere 
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 Afbeelding 21. 
Annunciaties. Het gezicht van de Maria kan hij zo overgenomen hebben van zijn San Giorgio 

Annunciatie (afbeelding 21). Maar daarmee houdt die vergelijking tussen het gezicht van de twee 

Maria’s op. Want de San Giorgio Maria is met tempera geschilderd. Het gebruik van tempera 

heeft tot gevolg dat het gezicht van die Maria enigszins flets is en daardoor niet echt levend kan 

worden weergegeven. Met olieverf weet Alesso te bereiken, dat het gezicht van de San Miniato 

 Afbeelding 22. 
Maria tot leven komt (afbeelding 22).  
Dit schilderij toont nog iets bijzonders. Het is het streven van een kunstenaar een relatie te leggen 

met een ander kunstwerk, iets dat zeer frequent in de kapel te zien is. Zo is al eerder genoemd het 

kijken van Maria, St. Jacobus en de Fortitudo naar de overledene. In De Annunciatie legde Alesso 

een verbinding met Rossellino’s afbeelding van de overledene. Evenals de kardinaal draagt 

Gabriël een dalmatiek, ingelegd met gouden blaadjes. En de kleur rood van die dalmatiek kan 

bedoeld zijn als een verwijzing naar de kardinaalstitel van de overledene. 

De vraag is hoe Alesso op het idee is gekomen het schilderij in panelen te verdelen. 

Uit panelen bestaande schilderijen waar Maria en Gabriel ieder geplaatst zijn aan een zijkant van 

het schilderij, kwamen in Toscane vaker voor. Een dergelijke Annunciatie was ook te vinden in 

de Ss. Annunziata. Alesso kan die afbeelding voor ogen hebben gestaan. 
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Deze schilderijen van de gebroeders Pollaiuolo en Alesso betekenden een doorbraak in de 

Florentijnse schilderkunst van die tijd. Dat kan ook van Alesso’s fresco’s in de lunetten gezegd 

worden, zij het in mindere mate. Alesso was niet de eerste schilder, die experimenteerde met 

olieverf op gedroogd gips. Volgens Vasari komt Alesso’s leermeester, Domenico Veneziano, die 

eer toe80. Maar dan wel, gezien het resultaat, droevige eer. Geheel in overeenstemming met de 

opzet van de kapel moet Alesso zich tot doel hebben gesteld op gips de brilliantie en transparantie 

van olieverf te benaderen. Hij zal die brilliantie op het moment van schilderen zeker gerealiseerd 

hebben. Hij heeft echter onvoldoende de duurzaamheid van op een dergelijke werkwijze 

vervaardigd schilderij getoetst. Maar hij wilde nog meer bereiken. Hij heeft op vele fresco’s 

details weergegeven die voor de bezoeker van de kapel met het blote oog niet of nauwelijks 

waarneembaar zijn. Waarschijnlijk heeft hij geprobeerd de Noord- Nederlandse schilderstijl met 

zijn precieze weergave van details op een fresco te emuleren. Nu zijn die details alleen nog 

waarneembaar voor degene die de moeite neemt de fresco’s van zeer dichtbij in ogenschouw te 

nemen. 

De fresco’s laten een mengsel van stijlen zien. Aan de ene kant de enigszins archaïsch aandoende 

lineaire weergave van baarden en kleding, aan de andere kant een vrijwel naturalistische 

afbeelding van gezichten en een plasticiteit van kleding, kenmerkend voor Noord- Nederlandse 

schilderijen. Alesso toont hier beide stijlen te beheersen. Dat hij stijlen vermengt moet opzet 

geweest zijn. Dat getuigt van meesterschap. 

Het idee voor de vier evangelisten kan hij ontleend hebben aan de vier evangelisten die in zijn tijd 

majesteitelijk vanuit de façade van de Dom op het plein ervoor neerkeken. Op dezelfde manier 

laat hij zijn evangelisten neerzien op het binnenste van de kapel. Maar het lijkt meer voor de hand 

te liggen dat hij de vier evangelisten en de vier aartsvaders op de noordelijke deur van het 

  Afbeelding 23. 

                                                   
80 Wright, p. 204. 
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Baptisterium (afbeelding 23) tot voorbeeld heeft genomen81.  

 

8d. Het plafond  

Niemand in het Florence van die tijd was meer geschikt om kleur te geven aan Brunelleschiaanse 

architectuur dan Luca della Robbia. Het zijn zijn polychrome geglazuurde terracotta’s die zo goed 

harmoniëren met de eenvoud en evenwichtigheid van Brunelleschiaanse bouwelementen. Luca 

was niet de uitvinder van geglazuurd terracotta, maar hij was wel degene die deze techniek het 

vaakst heeft toegepast. Zijn polychrome geglazuurde terracotta medaillons in de Pazzikapel heeft 

 Afbeelding 24. 

hij zo ontworpen dat die volledig in balans zijn met de architectuurelementen van die kapel. Zo 

zijn daar De Deugden in de medaillons levensgroot afgebeeld. Die sluiten daardoor precies aan 

bij de afmetingen van de architectuurelementen van de kapel. De veelkleurigheid van de 

medaillons doorbreekt de grijs- witte monotonie van het interieur van de Pazzikapel. 

Álvaro heeft zeker die kapel, waarvan de koepel voltooid werd in 1459, gezien en bewonderd. 

Maar als het niet de Pazzikapel was die hem vertrouwd heeft doen maken met polychrome 

geglazuurde terracotta’s, dan moet het zeker wel de tabernakelarchitectuur van de Cappella del 

Crocifisso (afbeelding 22) in de San Miniato al Monte geweest zijn. Zoals eerder vermeld, had 

Luca in opdracht van Piero de Medici, die een groot bewonderaar was van dit soort terracotta82, in 

1448 het plafond van dat tabernakel bekleed met polychrome geglazuurde terracotta’s. 

Als Álvaro voor zijn kapel geglazuurde terracotta medaillons wenste, was hij automatisch 

aangewezen op Luca. Er was toen immers in Florence geen andere leverancier voor dat type 

decoratie.  

                                                   
81 Hartt 1964, p. 109. Op deze deur staan op de onderste acht panelen de vier evangelisten en de vier 
aartsvaders afgebeeld. 
82 Luca had in opdracht van Piero de vloer van zijn scrittoio bekleedt met geglazuurd terracotta werk. Het 
plafond decoreerde hij met medaillons. De scrittoio werd afgebroken in 1659. Een aantal medaillons zijn 
bewaard gebleven. Die bevinden zich nu in het Victoria en Albert Museum in Londen. E. Borsook, ‘A 
Florentine Scrittoio for Diomede Carafa’, in M. Barasch e.a., Art, the Ape of Nature, New York 1981, pp. 
91-93. 
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De opdracht voor de kapel van de kardinaal was de eerste opdracht die Luca geheel zelfstandig 

mocht ontwerpen en uitvoeren. Het is daarom zeer goed mogelijk dat Luca met zijn ervaring in de 

Pazzikapel zelf met het voorstel voor een hangkoepel is gekomen. In een dergelijke koepel passen 

namelijk precies vijf cirkelvormige medaillons. Een dergelijke gang van zaken versterkt de eerder 

genoemde gedachte dat de kapel als het ware om de daarin gewenste afbeeldingen heen gebouwd 

is. 

De vraag is hoe Luca op de idee van een plafond met de driekleurige kubusjes gekomen is. Dit 

type plafondtegels kwam voor in de Casa dei Griffi op het Palatein in Rome. Dat was het huis van 

Numerius Fabius Pictor. Maar dat huis werd pas ontdekt in 1911. Het is zeer goed mogelijk dat 

dit motief al in de tijd van Luca bekend was. Zo kan hij een dergelijk motief gezien hebben op 

twee schilderijen van Piero della Francesca. Op zijn Geseling en Annunciatie komt een dergelijk 

motief op een muur voor83. Maar die motieven daar hebben niet het effect van de brilliantie van 

het plafond van Luca. Er is wat voor te zeggen de eer voor een dergelijk plafond aan Luca zelf toe 

te kennen. 

 

9. De betekenis van de kapel 
In het voorafgaande zijn talrijke aanwijzingen aangedragen die het ontwerp van de kapel als een 

Gesamtkunstwerk aannemelijk maken. Wat echter het ontwerp als Gesamtkunstwerk mogelijk 

maakte, was de functie die de kapel moest gaan krijgen. In tegenstelling tot de Oude Sacristie en 

de Pazzikapel hoefde de kapel van de kardinaal in de kerk van San Miniato al Monte geen 

liturgische functie te vervullen. De kapel werd gebouwd met maar één doel, namelijk een 

herinneringsmonument voor een overledene te zijn. Dat verklaart waarom de architect en de 

kunstenaars de volledige ruimte van de kapel konden benutten om architectuur, kunstwerken en 

versieringen een plaats te geven. Die keuzevrijheid betekende dat de architect en de makers van 

de kunstwerken en van de versieringen naar eigen inzicht die elementen in wisselwerking met 

elkaar konden laten optreden. Die interactie versterkt de eenheid van afbeeldingen, versieringen 

en architectuur. 

Een voorbeeld van interactie tussen kunstwerken is het eerder genoemde kijken van Maria,        

St. Jacobus en de engel Fortitudo naar de overledene84. Interactie tussen Maria en een overledene 

                                                   
83 Pope- Hennessy (zie noot 59), p. 89.  
84 Een andere vorm van communicatie is te vinden in de kapel van het paleis van de Medici. Aan beide 
zijden van het huisaltaar kijken engelen naar het Christuskind op het schilderij van Filippo Lippi. Dit is een 
vorm van twee dimensionale communicatie tussen een schilderij en een fresco. R. Hatfield, ‘Cosimo de 
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kwam vaker voor in grafmonumenten, zoals bij die van Bruni en Nori. Nieuw is hier echter dat 

figuren als de Fortitudo en St. Jacobus vanuit een kunstwerk dat geen deel uitmaakt van het 

grafmonument, hun blik op dat grafmonument richten. Dat kan gezien worden als een voorloper 

naar een nieuwe tijd. 

De samenhang tussen architectuur en het grafmonument is al eerder genoemd. De vensters in de 

westelijke nis van de kapel zijn zodanig ontworpen dat ze licht op het gelaat van de kardinaal en 

op dat van Maria laten vallen. 

Een derde voorbeeld van interactie tussen architectuur en kunstwerken wordt bereikt door vorm 

en kleur. Zo vormt het verguldsel van de tombe, van de muur daarachter en van de marmeren 

gordijnen een eenheid met het verguldsel van De Annunciatie en het imitatieverguldsel van het 

schilderij van De Drie Heiligen. De quincunx van de vloer lijkt wel het spiegelbeeld van de vijf 

medaillons in het plafond te zijn. De zijlijsten van het schilderij van De Drie Heiligen zijn een 

weerspiegeling van de Korinthische pilasters van de kapel. De manier waarop Alesso zijn 

kleurenpalet voor de fresco’s van de Evangelisten en Aartsvaders aanpaste aan het kleurenschema 

van het plafond is eveneens een voorbeeld van interactie.  

Er is ook een eenheid van dimensie in de afgebeelde personen te bespeuren. De figuren in het 

grafmonument, op De Annunciatie en op de medaillons zijn allen vrijwel levensgroot afgebeeld. 

Een uitzondering hierop vormen De Drie Heiligen. Die zijn minder dan levensgroot afgebeeld. 

Maar dat moet, zoals eerder betoogd, opzet van de Pollaiuolo’s geweest zijn. 

Er zijn nogal wat feiten die ervoor pleiten de kapel van de kardinaal als een Gesamtkunstwerk te 

beschouwen. Maar is de kapel ook in iconografisch opzicht een Gesamtkunstwerk? 

De iconografische betekenis van de graftombe en het plafond zijn grotendeels op elkaar 

afgestemd en zijn consistent met de traditionele op het christendom gebaseerde iconografie voor 

een grafmonument uit die tijd. Maria met het Christuskind betekent de belofte van de Verlossing. 

Die belofte wordt hier nog eens benadrukt door de engelen met palm en kroon. De afbeeldingen 

van de vier kardinale deugden die aan de kardinaal van Portugal worden toegeschreven, kent een 

lange traditie in Italië. De afbeeldingen op de sokkel en de graftombe in de vorm van een 

Romeinse sarcofaag zijn te beschouwen als uitingen van humanistische belangstelling voor 

doodssymbolen uit de klassieke oudheid. Álvaro was immers bekend met de humanistische 

kringen in Florence via zijn contacten met Piero de Medici en ook met die kringen in Rome, 

getuige het epitaaf van de hand van Platina. 

                                                                                                                                                       
Medici and his Chapel’ in F. Ames- Lewis, Cosimo ‘il Vecchio de’Medici 1389-1464, Oxford 1992, pp. 
229-232. 
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De inscriptie met de aanhaling uit het evangelie van Marcus ‘VOBIS DATVM EST NOSE 

MISTERIUM RENGNI DEI’ komt uit de parabel van de zaaier. Die aanhaling moet wel slaan op 

het leven van de kardinaal: het zaad van God was in de persoon van de kardinaal op vruchtbare 

grond gevallen. Het woord ‘rengni’ betekent hier het koninkrijk Gods. Gezien de koninklijke 

afkomst van de kardinaal valt er een parallel te trekken tussen het koninkrijk Gods en het 

koninkrijk op aarde. Dat koninkrijk wordt hier gesymboliseerd door de kardinaal. Ook de 

veelvuldig toegepaste rotae symboliseren de parallel tussen de hemelse en aardse wereld. 

De motivering van Álvaro om een Annunciatie in de grafkapel op te nemen behoeft een nadere 

toelichting. Hartt85 meent dat Álvaro’s keuze voor de Annunciatie een toeval was. Álvaro zou 

voor een annunciatie gekozen hebben, omdat twee weken voor de inwijding het feest van de 

Naam van Maria werd gevierd. Op die feestdag werd in overeenstemming met de liturgische 

voorschriften een stuk uit het evangelie volgens Lucas, dat de Annunciatie aankondigt, gelezen. 

Zo verklaart Hartt de reden voor een Annunciatie in de grafkapel. 

Er is wel wat af te dingen op deze uitleg. Die lijkt namelijk niet te passen in het beeld dat we van 

Álvaro hebben als iemand die met gedreven- en nauwgezetheid zich van zijn taak van executeur- 

testamentair kweet. Hij kon immers niet op de dag nauwkeurig de datum waarop de kapel gereed 

zou zijn voor de inwijding, vast leggen. Álvaro lijkt ook niet de man ernaar aan iets te beginnen 

zonder zorgvuldige planning vooraf. Zo had hij het hout voor de schilderijen al acht maanden 

vóór de inwijding aangeschaft. Bovendien lijkt de tijdsperiode van een paar weken tussen de dag 

van de inwijding en zijn opdracht aan Alesso veel te kort om tot een contract voor de levering van 

een fysiek zo complex opgebouwd schilderij als deze Annunciatie te komen. Er pleit veel meer 

ervoor ervan uit te gaan dat Álvaro allang in gedachte had in de kapel een Annunciatie te willen 

opnemen als symbool van de kuisheid van de kardinaal. De eerder genoemde porta clausa, 

evenals De Annunciatie een symbool van de maagdelijkheid van Maria, is ook een verwijzing in 

die richting. 

De naast de porta clausa afgebeelde Mattheus lijkt de woorden op de banderol onder hem uit te 

willen spreken. Deze woorden zijn ontleend aan Genesis 28:17: ’Dit kan niet anders zijn dan het 

huis van God en de plaats van de hemel’86. Degene die in de Bijbel deze woorden uitspreekt is 

Jacob, de naamgever van de kardinaal, juist op het moment dat hij uit zijn slaap wakker is 

geworden. Mattheus lijkt hiermee te bevestigen dat deze porta clausa een symbool is van de 

maagdelijkheid van de kardinaal. Aldus beschouwd lijkt het aannemelijk dat Álvaro naast de vier 

                                                   
85 Hartt 1964, pp. 121-3. 
86 Katholieke Bijbelstichting (zie noot 36), p. 22.  
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kardinale deugden de maagdelijkheid van de kardinaal als vijfde deugd wilde uitbeelden. 

Blijft nog over de zetel, waarvoor een hele nis is ingeruimd. De betekenis van deze zetel is niet 

erg duidelijk. Hij kan niet als bisschopszetel bedoeld zijn, want de kardinaal was niet tot priester 

gewijd en mocht daarom het ambt van bisschop ook niet uitoefenen. Om in deze zetel de zetel 

van David te zien past niet in de opzet van een herinneringsmonument voor een overledene. 

Als enige kunsthistoricus meent Warncke dat de zetel gezien moet worden als het symbool van de 

zetel die voor de zojuist gestorvene tijdens het dodenmaal wordt vrijgehouden en dat deze zetel 

tegelijk een zetel is voor diegene die gerechtigd is de hemel binnen te gaan87. Maar ook deze 

opvatting strookt niet met de hierboven weergegeven iconografische betekenis van de grafkapel. 

Een mogelijk andere betekenis voor deze zetel is te vinden in de porfieren schijf waarmee de 

zitting van de zetel versierd is. Als dit naar analogie van de rota opgevat mag worden als een 

plaats voor zowel Christus als een koning, die namens Christus op aarde spreekt, kan deze zetel 

gezien worden als een zitplaats voor de kardinaal.  

Samengevat kunnen we stellen dat belangrijke elementen van deze grafkapel te herleiden zijn tot 

één iconografisch programma, dat door Italiaanse traditie en door humanistische belangstelling 

voor de klassieke oudheid bepaald is. Specifiek voor deze kapel zijn de talrijke afbeeldingen die 

duiden op de maagdelijkheid van de kardinaal.  

 

10. Samenvatting en conclusies 
In de inleiding van dit werkstuk is een aantal punten geformuleerd dat nader onderzoek wenselijk 

maakte. In deze paraaf zullen de resultaten van dit onderzoek worden samengevat. Tevens zal de 

wenselijkheid van voortgezet onderzoek aan de orde worden gesteld. 

In de voorgaande paragraaf is aannemelijk gemaakt dat de kapel met zijn kunstwerken, niet alleen 

in uitvoeringsvorm maar ook in zijn iconografisch programma, op hoofdonderdelen als een 

Gesamtkunstwerk beschouwd kan worden. Hoofdkenmerk van een Gesamtkunstwerk is interactie 

tussen kunstwerken. In zijn uitvoeringsvorm excelleert deze kapel in de verfijning en 

veelzijdigheid van interactie tussen de beeld- en architectuurelementen. Er zijn verschillende 

soorten interactie. Architectuur werkt samen met beeldhouwwerken door ramen zo te 

positioneren dat invallend licht op die beelden valt. Architectuur schikt zich naar het 

grafmonument door het als het ware volledig te omsluiten en zo in zich op te nemen. Daarnaast is 

er een ‘visuele’ interactie tussen afbeeldingen. Een op een schilderij afgebeelde figuur ‘kijkt’ naar 

een beeld buiten het schilderij. Het beeld van Maria ‘kijkt’naar het beeld van de kardinaal. Een 
                                                   
87 Warncke (zie noot 29), p. 262. 
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andere vorm van interactie is het harmoniseren van afbeeldingen op schilderijen met 

architectuurelementen. Het hek van de kapel is afgebeeld op het schilderij van De Drie Heiligen. 

De lijsten van dit schilderij zijn het evenbeeld van de Korinthische pilasters van de kapel. Kleur 

vormt in deze kapel een ander sterk middel om architectuur, kunstvoorwerpen en decoraties met 

elkaar in wisselwerking te laten treden. Een dergelijk Gesamtkunstwerk was in het Florence van 

toen een niet eerder vertoond concept van samengaan van architectuur en beeldende kunsten. 

Maar is de kapel van meet af aan ook als een Gesamtkunstwerk ontworpen? Die vraag lijkt een 

contradictio in terminus, want hoe zou je anders een Gesamtkunstwerk kunnen realiseren als er 

van meet af aan daarvoor geen grondplan opgesteld was?  

Uit de ontstaansgeschiedenis valt te concluderen dat er sprake is geweest van een primair plan en 

van een, van dat primaire plan afgeleide, secundair plan. Uit alle hierboven vermelde gegevens 

komt het beeld naar voren dat dat primaire plan voltooid was in juli 1460. Dat is het plan op basis 

waarvan de bouwvergunning werd verleend. Het wordt aannemelijk gemaakt, dat dit plan bestaat 

uit het ontwerp voor de kapel, het grafmonument van de Rossellino’s en het plafond van Luca. 

Álvaro heeft toen al het plan opgevat voor een schilderij met De Drie Heiligen, gebaseerd op de 

afbeeldingen op het zegel van de kardinaal. Het tweede plan heeft bestaan uit het schilderij met 

De Drie Heiligen en De Annunciatie. Een aanwijzing om die schilderijen te beschouwen als te 

zijn ontstaan in een secundair plan is de wijze van interactie van deze schilderijen met de andere 

architectuur- en beeldelementen van de kapel. Die interactie is namelijk eenzijdig en is gericht op 

de interactie van de twee schilderijen met de architectuur en de beeldhouwwerken en niet 

andersom, namelijk van architectuur en beeldhouwwerken met de twee schilderijen. Er is nog een 

tweede aanwijzing voor de veronderstelling dat die schilderijen in het kader van een secundair 

plan ontstaan zijn. Alesso heeft namelijk zijn schilderij aan de bestaande architectuur en de zetel 

in de nis moeten aanpassen. 

De beschilderingen van de lunetten en de andere muuronderdelen zijn weer een afgeleide van alle 

toen al aanwezige architectuur en kunstwerken. 

Deze opdeling in fasen wordt mede aannemelijk gemaakt door de persoonlijkheid van Álvaro en 

de rol die hij speelde in de bouw van de kapel. Hij lijkt een man geweest te zijn die zeer 

planmatig en gestructureerd te werk ging. Er zijn nog al wat aanwijzingen voor een dergelijke 

veronderstelling in de Cambinidocumenten te vinden. Het laten maken van een doodsmasker, het 

contracteren van Giovanni Rossellino op de dag van het afkomen van de bouwvergunning, het 

type contract met de Rossellino’s, het vroegtijdig bestellen van eikenhout uit de Noordelijke 

Nederlanden. Alles wijst op een planmatig werkend iemand. 
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Hij blijkt ook de belangrijkste opdrachtgever van de bouw van de kapel. Hij was degene die de 

contracten afsloot en betalingen autoriseerde. Hij moet voor essentiële zaken, zoals de definitieve 

goedkeuring van het ontwerp van de kapel, zijn twee collegae executeurs- testamentair en de twee 

beschermheren van het testament geconsulteerd hebben. Zeker is dat zijn twee medeleden in een 

aantal gevallen ook betalingen hebben geautoriseerd. Dit alles pleit voor een gestructureerde 

planning en aanpak van ontwerp en bouw van de kapel. 

Een belangrijke vraag is welke rol Álvaro gespeeld heeft in het programma van eisen voor het 

ontwerp van de kapel. Zoals betoogd, kan de kapel op een paar kleine uitzonderingen na als een 

Gesamtkunstwerk opgevat worden. 

Om een Gesamtkunstwerk te kunnen ontwerpen is een nauwe samenwerking van opdrachtgever, 

architect, kunstenaars en decorateurs een vereiste. Men zou verwachten dat de documenten over 

het ontstaan van de kapel melding maken van de figuur van de architect die de voor een 

Gesamtkunstwerk noodzakelijke scheppende en coördinerende rol vervult. Maar van een 

dergelijke functionaris maken de gevonden documenten geen melding. De figuur van Manetti 

wordt wel even genoemd als architect, maar dit werkstuk betoogt dat het veeleer Bernardo 

Rossellino was die aan het ontwerp van de kapel bijgedragen heeft. 

Uit de ontstaansgeschiedenis van de kapel blijkt dat Álvaro een centrale coördinerende rol op zich 

heeft genomen. Hij was degene die in staat was het programma van eisen voor de kapel op te 

stellen. Hij had ervaring met de herbouw van zijn kathedraal in Silves. Hij was vertrouwd met het 

Portugese koninklijk huis en moet begrepen hebben dat een grafkapel voor een vooraanstaand lid 

van die familie pracht en praal moest uitstralen. In de keuze voor schilderijen in de stijl van de 

Noordelijke Nederlanden moet Álvaro een beslissende rol gespeeld hebben. Hij wist dat dit type 

schilderkunst aan het Portugese hof in hoog aanzien stond. Maar de rol van Álvaro in de keuze 

van kunstenaars zal beperkt geweest zijn. Hij bezat onvoldoende kennis van het type architectuur 

en beeldende kunsten dat in die tijd in Florence tot grote bloei was gekomen. Gezien Álvaro’s 

connectie met Piero de Medici lijkt het voor de handliggend dat hij bij het kiezen van kunstenaars 

zich heeft laten leiden door adviezen van Piero. Want de door hem gecontracteerde kunstenaars 

Alesso, de Pollaiuolo’s en Luca hadden allen opdrachten voor de Medici uitgevoerd. Álvaro’s 

keuze voor de Rossellino’s kan een ander motief hebben gehad. Voor die keuze kan 

doorslaggevend geweest zijn, dat Bernardo eerder opdrachten voor de San Miniato al Monte had 

uitgevoerd. Anderzijds nam Álvaro niet het risico kunstenaars te contracteren van wie hij geen 

werk had gezien. Van alle door hem gecontracteerde kunstenaars waren in Florence werken te 
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zien, waardoor hij zich persoonlijk van de kwaliteiten van elke kunstenaar heeft kunnen 

overtuigen.  

Het iconografisch programma moet van zijn hand gekomen zijn. In zijn functie van bisschop 

beschikte hij over voldoende theologische kennis om dit programma samen te stellen. Maar het is 

onwaarschijnlijk dat de afbeeldingen die verwijzen naar de antieke oudheid van hem afkomstig 

zijn. Die zullen aangebracht zijn op instigatie van humanistische kringen rond Piero de Medici. 

Samengevat kunnen we stellen dat er geen auctor intellectualis is aan te geven, maar dat het 

ontwerp en bouw van de kapel het resultaat is van gezamenlijke inspanning van opdrachtgever, 

architect(en), kunstenaars en decorateurs en mogelijk adviseurs, waarbij Álvaro een leidende en 

coördinerende rol heeft gespeeld. Overigens moeten we de rol die de Republiek heeft gespeeld in 

het ontwerp en de bouw van de kapel niet uitvlakken. Er zijn geen documenten bekend, waaruit 

blijkt dat de Republiek een actieve bijdrage heeft geleverd aan het ontwerp en de bouw van de 

kapel. Maar de Republiek en vooral de Medici waren er op uit van deze kapel een eclatant succes 

te maken en zo haar relaties met Portugal en Bourgondië te versterken.  

Een tweede punt van onderzoek is of en zo ja in welke mate bestaande kunstwerken en gebouwen 

tot inspiratie en tot voorbeeld hebben gediend voor dit collectief van opdrachtgevers, kunstenaars 

en architecten, en of er kenmerken van vernieuwing zijn aan te duiden in elk van de afzonderlijke 

kunstdisciplines.  

Een gedetailleerde analyse van architectuur van de kapel toont aan dat deze een groot aantal 

bouwelementen gemeen heeft met de Oude Sacristie en de Pazzikapel. De kapel is onmiskenbaar 

van Brunelleschiaanse signatuur. Maar in vele opzichten wijkt de architectuur van deze kapel af 

van wat Brunelleschi beoogde. Rust en eenvoud hebben plaats gemaakt voor pracht en praal. 

Ook het grafmonument betekent vernieuwing. Het monument van de Rossellino’s lijkt in eerste 

instantie op grafmonumenten die ieder van de broers al eerder gemaakt heeft. Maar nauwkeurige 

bestudering van het monument van de kardinaal onthult een andere manier van beeldhouwen. 

Vooral in het deel van het grafmonument dat Antonio voor zijn rekening nam, is het begin van 

een nieuwe stijl waarneembaar. De traditionele manier van lineair afbeelden wisselt hij af met 

plastische vormgeving. Zijn beelden geven de illusie van beweeglijkheid en dynamiek. Het is dit 

type van vormgeven dat we eeuwen later zullen terugvinden bij Bernini. 

Vernieuwend zijn de twee schilderijen. De makers ervan hebben de Noord- Nederlandse 

schilderstijl geëmuleerd, die in Florence toen net zijn intrede had gedaan. Het schilderij van De 

Drie Heiligen laat nog een vernieuwing zien. Bij het kijken naar dat schilderij wordt de 

toeschouwer op het verkeerde been gezet. Het schilderij is zo gemaakt dat het lijkt dat de drie 
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heiligen op hem af komen stappen. Dat soort illusionistische voorstellingen zal een van de 

kenmerken van de Barok worden.  

Vernieuwend is ook het plafond met de medaillons. Het was de eerste keer in Florence dat een 

hangkoepel gedecoreerd werd met medaillons en met een illusionistisch aandoende versiering van 

kubusjes. 

Ieder van die kunstdisciplines heeft in deze kapel op eigen wijze geleid tot vernieuwing en tot 

verandering in werkwijze, in vormgeving en in kleurgebruik. Maar het meest vernieuwend in 

deze grafkapel is de composiet van architectuur, beeldende kunst en decoraties. Die drie 

elementen vormen in de kapel met elkaar een vrijwel naadloos geheel. En het is deze 

samenwerking en onderlinge afstemming die deze kapel in het Florence van toen tot een uniek 

monument maakte.  

Er is nog een punt van vernieuwing of misschien moeten we dat wel beschouwen als een 

heropleven van vroegchristelijke bouwkunst. In tegenstelling tot de Pazzikapel en de Oude 

sacristie hebben de ontwerpers en makers er alles aan gedaan de kapel van top tot teen te 

decoreren. Er is geen enkel stukje in de kapel dat niet door kunstenaarshanden onderhanden is 

genomen. In dat opzicht lijkt deze wijze van versiering op de manier waarop muren van 

vroegchristelijke kerken overdadig werden voorzien van afbeeldingen in mozaïek. Eenzelfde 

opzet om het interieur van een kerk van top tot teen te voorzien van afbeeldingen en versieringen 

zien we terug in de Barok. 

Bovenstaande conclusies leiden weer tot nieuwe vraagstellingen. Zijn er in die tijd in Europa 

meer grafmonumenten als een Gesamtkunstwerk gebouwd? En op welke wijze is het ontwerp van 

die monumenten tot stand gekomen? Wat waren de leidmotieven? Dat leidt dan tot de vraag 

welke plaats dit graf in de geschiedenis van grafmonumenten inneemt. Uit deze vraagstellingen 

kan wellicht een antwoord gevonden worden of en zo ja in welke mate deze kapel latere 

kunstenaars hebben geïnspireerd en tot voorbeeld hebben gediend. 
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