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6. 
 
Ludovico il Moro  
en de twee gezichten van de (Italiaanse) renaissance 
 
      
Parallel aan het succes van Verri’s Storia di Milano, die tot de Slag bij Pavia (1525) reikte, gaf 
de Milanese romantische cultuur een groeiende populariteit te zien van de geschiedenis van 
de Milanese heersers en hertogen. Verri’s anekdotische en pittoreske schildering van de 
annalen van de Visconti’s en Sforza’s, die Stendhal zo had getroffen en die hij met de romans 
van Scott in verband bracht, vond vooral in de kunsten alom navolging. Met name 
persoonlijke episodes uit de levens van de vorsten en de luister en intriges van het hofleven 
trokken de aandacht. De schaal waarop deze onderwerpen zich manifesteerden is daarbij even 
opvallend als het feit dat ze lange tijd vrijwel geheel tot de Milanese cultuur beperkt bleven. 
 Ter inleiding op de romantische verbeelding van Ludovico1 Sforza en zijn tijd, het 
eigenlijke onderwerp van dit hoofdstuk, dient hier een beknopt overzicht van de artistieke 
beeldvorming over diens voorgangers op de hertogstroon. De voorstelling en interpretatie in 
kunst en letteren van de heersersfiguur, van Bernabò Visconti (ca. 1319-1385) tot en met 
Galeazzo Maria Sforza (1444-1476), kwam namelijk in zekere zin in die van Il Moro en zijn 
tijd tot een hoogtepunt. Meer nog dan zijn tijdgenoot Lorenzo il Magnifico groeide 
Ludovico uit tot personificatie van de grote tegenstrijdigheden die de romantische generatie 
ontwaarde in de renaissance in het algemeen en in haar hofcultuur in het bijzonder.2 
 
L'anima di fango e un cuore di ferro 
 
De romantische beeldvorming beperkte zich echter allerminst tot de Milanese geschiedenis 
vanaf de stichting van het hertogdom (1395). De Italiaanse navolgers van Walter Scott legden 
een opvallende belangstelling aan de dag voor de dertiende en veertiende-eeuwse Milanese 
geschiedenis, met zeer succesvolle werken als Il Castello di Trezzo (1827, afb. 38) van Giovani 
Battista Bazzoni, Cabrino Fondulo (1827) van Vincenzo Lancetti, Marco Visconti (1834) van 
Tommaso Grossi en Margherita Pusterla (1838) van Cesare Cantù. Deze en andere romans 
kenden hoge oplagen en vonden in de beeldende kunsten en muziek brede navolging.3 

 
1 In dit hoofdstuk wordt de spelling ‘Ludovico’ gehanteerd, tenzij de schrijfwijze in een ter plaatse aangehaalde 
bron aanleiding geeft ‘Lodovico’ te schrijven.  
2 Zie hierover in het bijzonder ‘G. Olmi, ‘La Corte nella storiografia italiana dell’Ottocento’ in: C. Mozzarelli 
en G. Olmi (red.), La corte nella cultura e nella storiografia. Immagini e posizioni tra Otto e Novecento (Rome, Bulzoni, 
1983), 65-93 en M. Ciliberto, ‘Interpretazioni del Rinascimento: Balbo e Romagnosi’ in: A. Buck en C. Vasoli 
(red.), Il Rinascimento nell’Ottocento in Italia e Germania - Die Renaissance im 19. Jahrhundert in Italien und 
Deutschland (Bologna/Berlijn, Il Mulino/Duncker & Humblot, 1989), 65-91. 
3 Vgl. o.a. B. Stagnitto, ‘Il 1827, l’anno del romanzo storico’ in: L. Lattarulo (red.), Il romanzo storico (Rome, 
Editori riuniti, 1978) 269-272 ed passim; M. I. Palazzolo,‘Il romanzo storico: un bestseller di 
centoconquant’anni fa’ (1990), 59-68; A. M. Mutterle, ‘Narrativa e memorialistica nell’età romantica’ in: A. 
Balduino (red.), Storia letteraria d’Italia. L’Ottocento (Vallardi/Piccini, Padova, 1990), vol. 2, 1065-1196, aldaar 
m.n. ‘Primi romanzi scottiani’, 1077-1081. L. Fassò, ‘Intorno alla fortuna di Walter Scott in Italia’ in: Idem, 
Saggi e ricerche di storia letteraria (da Dante al Manzoni) (Milaan, Marzorati, 1947), 244-271, 248 e.v en Idem, 
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Eerder al had de schilderkunst op eigen kracht deze thematiek ontdekt, in de eerste plaats 
dankzij de innovatieve onderwerpskeuzes van Pelagio Palagi en even later ook Francesco 
Hayez. 
 Vanwege de schaarste aan bronnen waren schrijvers en beeldend kunstenaars die zich 
op deze donkere eeuwen stortten sterk aangewezen op hun verbeelding. Behalve een 
toevlucht tot fictieve personages, bij wie in romans en poëzie vrijwel altijd het perspectief 
berustte, betekende dat een grote aandacht voor het decor van de handeling. De schildering 
van het Lombardische landschap werd breed uitgemeten, net als Manzoni dat later zou doen. 
In dit decor bood vooral het eigen patrimonium een belangrijke inspiratiebron. Dat gold met 
name voor de talloze kastelen in Noord-Italië en voor de begraafplaatsen, die beide tevens het 
onderwerp vormden van nieuwe, geïllustreerde overzichtswerken die schilders en schrijvers 
ten dienste stonden.4 Deze aandacht voor middeleeuwse monumenten, niet zozeer als 
voorwerp van de stedelijke oudheidkunde maar veeleer als bron van bespiegeling en artistieke 
inspiratie, was overgewaaid uit het buitenland. Hetzelfde gold voor sommige elementen die 
in de historische setting werden geïntroduceerd en waren afgeleid van een Europese mode, 
zoals toernooien met zwarte ridders en de kruistochten. Het beroemdste voorbeeld hiervan 
was Grossi’s epische gedicht I Lombardi alla prima crociata (1826), niet in de laatste plaats 
geruchtmakend omdat de Lombarden nooit aan de Eerste Kruistocht deelnamen.5  
 Tegelijkertijd boden de annalen van de Visconti’s volop aanknopingspunten bij 
motieven in de Europese kunst die zich eerder in Duitsland, Engeland en Frankrijk hadden 
gemanifesteerd. Kunstenaars en critici signaleerden bijvoorbeeld een analogie van de dood op 
het schavot van een heldin als Margherita Pusterla met het lot van Maria Stuart, Lady Jane 
Gray of zelfs Charlotte Corday.6 De griezelige intriges aan het hof van de Milanese heren, 
waar echtgenoten, moeders, ooms en neven hun leven niet zeker waren door onderlinge 
afgunst en wantrouwen, herinnerden aan de gothic novel en de duistere kanten van het werk 
van Scott, zoals Stendhal opmerkte in verband met de gifmoorden op Luchino en Bernabò 
Visconti.7 

 

Giambattista Bazzoni (1803-1850). Contributo alla storia del romanzo storico italiano (Città di Castello, Lapi, 1906), 
aldaar H.I ‘Walter Scott’, 9-30 en H. III ‘Il Castello di Trezzo’, 58-134. Zie over de navolging van de 
genoemde romans in de beeldende kunsten Romanticismo storico, 30-32, 64-67, 236-240, 277-282. 
4 De belangrijkste: C. Cantù en M. Sartorio, Lombardia pittoresca, o disegni di ciò che la Lombardia chiude di più 
pittoresco ed interessante per le arti, la storia, la natura (Milaan, Stella, 1836-41) 2 vol.; D. Sacchi en G. Sacchi, 
Antichità romantiche d’Italia (Milaan, Stella, 1828-29) 2 vol.; Le tombe ed i monumenti illustri d’Italia descritti e delineati 
con tavole in rame (Milaan, Bettoni, 1822-23) 2 vol. Vgl. M.C. Gozzoli, ‘Invenzioni fantastiche e istanze 
storicistiche nella pittura lombarda dell’ età della restaurazione’; F. Mazzocca, ‘I repertori figurati come modelli 
storiografici e di gusto’, in: R. Bossaglia en V. Terraroli (red.), Il neogotico nel XIX e XX secolo (Milaan, Mazzotta, 
1989), 2 vol., aldaar vol. 1, 212-223 en 224-236; R. Bordone, Lo specchio di Shalott. L’invenzione del Medioevo 
nella cultura dell’Ottocento (Napels, Liguori, 1993), m.n. 121-138; R.P. Ciardi, ‘Descrivere la storia: alcuni modi 
d’impiego delle fonti figurative’ in: Il romanzo della storia (Pisa, Nistri-Lischi, 1986), 85-131, aldaar 90-111 e.v. 
5 Zie hierover G. Bezzola, ‘Aspetti della polemica sui “Lombardi alla prima Crociata”’in: Nuova Antologia. Rivista 
trimestrale di lettere, scienze ed arti 566 (juli-september 1991), 222-238. 
6 Hayez zou later (1828-1832) ook drie schilderijen aan Maria Stuart wijden, geïnspireerd op Schillers 
gelijknamige tragedie, zie F. Mazzocca, Francesco Hayez: catalogo ragionato (Milaan, Motta, 1994), nrs. 98-100, en 
over de Schiller-receptie in Italië: E. Kostka, Schiller in Italy: Schillers reception in Italy. 19th and 20th centuries 
(New York, Lang, 1997). De vergelijking met Stuart gaat behalve voor M. Pusterla, ook op voor Beatrice 
Tenda, over wie het onderstaande. Voor de opmerking over Corday, zie R. P. Ciardi ‘Descrivere la storia’, 118. 
7 H. Beyle de Stendhal, ‘Rome, Naples et Florence’ [1826] in: Idem, Voyages en Italie, 334 en 460 (resp. d.d. 18 
november 1816 en 15 januari 1817). 
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Het voorbeeld van Bernabò Visconti, heer van Milaan tussen 1354 en 1385, laat echter ook 
zien dat de opgeleefde belangstelling voor deze thematiek aansloot bij een inheemse 
narratieve traditie. Bernabò’s maniakale wreedheden, jachtpartijen en zijn ‘vijfduizend’ 
mastino’s waaraan hij onschuldige popolani offerde, waren al lang voor de negentiende eeuw 
een vast onderdeel van de volkse legendevorming (vgl. afb. 39).8 Iets vergelijkbaars gold voor 
de figuren van Luchino, Matteo en Ottone Visconti en diens strijd om de macht met de Della 
Torre’s.9 Het ‘corpus’ aan verhalen over hun daden dat tussen 1821 en 1827 werd 
gepresenteerd in het album Fasti di Milano moet dan ook niet alleen worden beschouwd als 
vooruitblik op de literaire en artistieke uitwerking die nog zou volgen,10 maar ook als neerslag 
van een veel oudere canonisering van thema’s uit de stedelijke geschiedenis. Behalve de 
grillige volkse legenden speelden ook dynastieke elementen daarbij een rol. De verheerlijking 
van de eigen familiegeschiedenis door de latere Visconti-hertogen, vervolgens bestendigd 
door de Sforza’s en de stedelijke geschiedschrijving, was in het collectieve geheugen 
ingeprent. In de negentiende eeuw werd ze bovendien door enkele nazaten van de familie 
voortgezet, zoals blijkt uit de opdracht aan Palagi voor een schilderij van Matteo Visconti, de 
machtige heer van Milaan en Lombardije rond 1300 (afb. 40).11  
 Tegenover de laatstgenoemde, gunstige representatie van de heren van Milaan stond 
een bijzonder negatieve beeldvorming. Die was, behalve van legendevorming of de modieuze 
gusto del brivido, ten dele het gevolg van het oordeel van achttiende-eeuwse historici, in de 
eerste plaats Verri. Hoewel Verri niet had nagelaten ook de verdiensten van enkele Visconti-
hertogen voor het voetlicht te brengen (openbare orde, bescherming van landbouw en handel 
etc.) boden vanuit zijn verlichte, hervormingsgezinde perspectief de willekeur, het 
bloedvergieten en de dwingelandij van de middeleeuwse heersers vooral een veilig tegenbeeld 
van het rechtvaardige en ordelijke bestuur dat hem in zijn eigen tijd voor ogen stond. In de 
negentiende eeuw behield dit idee haar validiteit, zowel vanuit het perspectief van de 
hervormingsgezinde liberalen als vanuit dat van de conservatieve autoriteiten. Het thema van 
de intestine discordie, in geval van Milaan vooral toegespitst op de twisten tussen de Della 
Torre’s en de Visconti’s, kreeg later in de negentiende eeuw nieuwe aantrekkingskracht, 

 
8 P. A. Curti, Tradizioni e leggende di Lombardia raccolte e pubblicate di P.A.Curti (Milaan/Venetië, Colombo en C. 
Brogola, 1856-57) 4 vol., aldaar vol. 2, 183-255; R. Ravanelli en P. Orlandi, Storie e leggende di Lombardia 
(Bergamo, Grafica & Arte 1992), 55-56 en L. Beduschi, Leggende e racconti popolari della Lombardia (Rome, 
Newton & Compton, 1983), in het bijzonder V. Vitale, ‘Bernabo Visconti nella novella e nella cronaca 
contemporanea’ in: Archivio storico lombardo, derde serie, XV (1901), 261-85. In de late achttiende eeuw schreven 
onder meer Cosimo Galeazzo Scotti en Francesco Molina de tragedies La morte di Barnabò en La caccia di Bernabò 
Visconti. Urbano Garzia maakte in 1817 voor de Scala een ballet getiteld La caccia di Bernabò Visconti (1817), 
Carlo Arienti schilderde in 1832 La morte di Bernabò Visconti. In de romans Il Castello di Trezzo (1827) van 
Bazzoni, Cabrino Fondulo (1827) van Varese en in Carlo Tenca’s La ca’ dei cani (1843) speelde Bernabò een rol. 
Zie over de ‘fortuna’ van Bernabò ook: Daniela Pizzagalli, Bernabò Visconti (Milaan, Rusconi, 1994), 201 en 
passim. 
9 Zie bijv. Curti, Tradizioni e leggende, vol. 2, ‘Torriani e Visconti’, 5-26. 
10 Zie over de Fasti di Milano de inleiding van deze studie en Ciardi, ‘Descrivere la storia’, 114 en 116-117. 
11 De bekendste voorbeelden zijn Pelagio Palagi’s schilderij Matteo Visconti viene discolpato alla presenza 
dell’Imperatore Enrico VII en Francesco Hayez’ Filippo Maria Visconti Duca di Milano, che con atto magnanimo 
restituisce le corone ai due Re d’Aragona e di Navarra, beide geschilderd in opdracht van markies Antonio Visconti 
Ajmi en tentoongesteld op de tentoonstelling in het palazzo di Brera in respectievelijk 1830 en 1829. Zie 
hierover M. C. Gozzoli en F. Mazzocca, Hayez (Milaan, Electa, 1983), tentoonstellingscatalogus Milaan 1983-
1984, aldaar 116-117 en C. Poppi (red.), Pelagio Palagi pittore (Milaan, Electa, 1996), 79, 84 en 93. 
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vanuit de gedachte dat ‘le più funeste età di un popolo saranno le più feconde d’insegnamento 
ai venturi’.12 Het gold als voorbeeld van een uiterst verwerpelijke interne verdeeldheid, die 
Italië al zoveel schade had berokkend, en daarmee als aansporing om de rijen te sluiten. De 
hoop en inspiratie die de patriottische schrijver en zijn publiek aan deze donkere eeuwen 
konden ontlenen, was vooral gelegen in de kunst van het oorlogvoeren: ‘tutta la gloria era 
risposta nell’armi’.13  
 Dezelfde gedachte bracht Pompeo Litta ertoe in zijn Famiglie Celebri di Italia Matteo I 
Visconti en vooral de eerste hertog Gian Galeazzo Visconti, ondanks hun notoire 
wreedheden, voor te stellen als ‘verlichte despoten’, die met de wapenen een Italiaanse 
territoriale eenheid dichterbij hadden gebracht.14 Zoals vermeld had ook Verri in zijn 
beschrijving van de Visconti-hertogen ruimte gelaten voor enkele positieve observaties. 
Afgezien van dergelijke nuances in de historiografie valt echter op dat in de romantische 
geschiedcultuur de aandacht voor de negatieve aspecten van de eerste hertogelijke dynastie 
heeft overheerst.15 In verreweg de meeste literaire en figuratieve representaties van het primo 
Ottocento werden van de Visconti-hertogen gitzwarte portretten geschilderd. Dat gold 
bijvoorbeeld voor Carlo Porta en Tommaso Grossi’s tragikomedie in Milanees dialect 
Giovanni Maria Visconti duca di Milano (1818), waarin het moordcomplot tegen de hertog 
(1412) als een legitieme verzetsdaad wordt gepresenteerd.16 Hetzelfde valt te beweren voor 
Manzoni’s beeld van Filippo Maria Visconti in Il conte di Carmagnola (1820), waarin de hertog 
met zijn blinde ambitie de Milanezen en Venetianen tegen elkaar opzet, of voor de vele 
representaties in literatuur, schilderkunst en muziek van Beatrice di Tenda, de weduwe van 
de condottiere Facino Cane die een strategisch huwelijk sloot met Filippo Maria, die weldra 
zijn eigen vrouw uit wantrouwen en berekening op het schavot in het kasteel van Binasco 
(afb. 41) ter dood liet brengen (1418).17  
 
12 Het citaat komt uit: G. Carcano, ‘Ida della Torre. Episodio patrio’ [1834] in: Idem, Angiola Maria. Storia 
domestica di Giulio Carcano aggiuntovi il Manoscritto del vicecurato, Ida della Torre, La Nunziata, Canzoni popolari e 
armonie domestiche (Florence, Le Monnier, 1852), 325-416, aldaar 416. Zie verder voor dezelfde thematiek o.a.: 
G. Campiglio, Elena della Torre ossia Milano seicento anni fa (Milaan, Truffi, 1839) en C. Varese, Torriani e Visconti 
o scene casalinghe, pubbliche e storiche della vita milanese nel secolo XV (Milaan, A.F. Stella, 1839). 
13 M. Luigi, Il primo duca di Milano. Ancora un amor platonico. Tre domeniche (Milaan, Manini, 1841), geciteerd uit 
de inleiding bij ‘Parte prima. Gli amori’, 10. 
14 P. Litta, Famiglie celebri d’Italia, ‘Visconti’ (Milaan, Giulio Ferrario, 1823), tavola 6: Giangaleazzo Visconti 
‘Prometteva all’Italia l’unità politica’. Vgl. ook het oordeel van Litta over Luchino Visconti, van 1339-1349 heer 
van Milaan, die in Cantù’s Margherita Pusterla of in M. Luigi’s novelle Il primo duca di Milano (Milaan, Manini, 
1841) een grillige wreedaard was, maar bij Litta ‘non buono, come uomo’ maar ‘tra’ migliori, come principe’ 
heette. Zie hierover R. Bizzocchi, ‘L’immagine della nazione nelle famiglie celebri di Pompeo Litta’ in: A. M. 
Banti en R. Bizzocchi (red.), Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento (Rome, Carrocci, 2002), 45-68, 
aldaar 60-62. 
15 Carlo De’ Rosmini, wiens Dell’istoria di Milano (1820) in hoofdstuk twee besproken is, velde vanuit zijn 
klerikale en conservatief-liberale ‘neowelfische’ visie een ongunstig oordeel over de heerschappij van de 
Visconti’s. 
16 De openbare uitvoering van het stuk werd dan ook verboden; de tekst zou worden gepubliceerd in Poesie di 
Carlo Porta (Milaan, Ferrario, 1821), waar de gemankeerde voorstelling wordt geweten aan ‘imprevedute 
circostanze’, zie aldaar 77 e.v. Zie verder D. Isella, ‘Carlo Porta e il Teatro’ in: Un augurio a R. Mattioli 
(Florence, Sansoni, 1970), 201-244, deels overgenomen als inleiding op de facsimile: C. Porta en T. Grossi, 
Giovanni Maria Visconti duca di Milano. Comi-tragedia (Milaan, Tip. U. Allegretti di Campi, 1975), 11-19. Het 
oordeel over de aanslag wordt verwoord door het personage Biagio, een variant op Meneghino uit de Milanese 
dialectpoëzie, die het stuk jubelend afsluit. 
17 De representaties van Beatrice di Tenda zijn talrijk. De belangrijkste: D. Saluzzo Roerio’s novelle Il Castello di 
Binasco (1819), G. Zuradelli’s tragedie Beatrice contessa di Tenda (1821), C. Tedaldi Fores treurspel Beatrice di Tenda 
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De ‘anima di fango’ en het ‘cuore di ferro’ van deze hertogen – zoals Porta en Grossi het 
hadden uitgedrukt18 – kwam in deze representaties niet alleen tot uitdrukking in de openbare 
wandaden van de vorst tegen zijn volk, maar net zo zeer in zijn tirannieke gedrag binnen de 
huiselijke kring, dat niet zelden werd aangedikt doordat hij werd opgescheept met een 
ondoorgrondelijk ‘carattere volubilissimo’.19 Dit raadselachtige innerlijke leven zou de 
verbeelding des te meer prikkelen als tegenover de misdaden van de hertogen ook 
onmiskenbare verdiensten stonden, zoals in het geval van Ludovico Sforza zal blijken. Bij de 
Visconti’s ontbrak deze tegenstrijdige duiding nagenoeg; het goede werd hier veeleer gezocht 
in andere personages: in nobele, gevoelvolle karakters en godsvruchtige zielen als Beatrice di 
Tenda, in de ‘carità della patria’ van de gebroeders Trivulzio, die uit het algemeen belang aan 
de aanslag op Giovanni Maria Visconti deelnamen en niet slechts uit ‘privata vendetta’20 en in 
de onwankelbare moraal van Francesco Carmagnola, wiens persoonlijke tragiek werd 
vereenzelvigd met het treurige lot van de Italianen en hun onderlinge broederkrijg. Dankzij 
de aandacht voor de privésfeer, het gevoelsleven van de hertog en de ‘domestica strage’ van 
een complot of vergiftiging waar de handeling vaak op uitliep, lag in de representatie een 
sterke nadruk op sentiment en pathos. In het geval van een populair thema als Beatrice di 
Tenda, dat in de kunsten een eigen leven ging leiden, werd de ‘mestizia d’affetto’21 steeds 
meer een doel op zich en verdween de historische context in toenemende mate uit beeld. 
Het streven naar ‘effect’ dat van zulke ‘lyrische’ representaties veeleer universele drama’s 
maakte, was volgens sommigen de enige manier om een ‘fatto patrio’ (verwijzend naar 
Milaan) te verheffen tot een waarlijk Italiaans onderwerp.22  
 Zo eenduidig als het vonnis van kunstenaars en schrijvers over de Visconti’s was, zo 
verdeeld en complex was het oordeel over de driejarige Ambrosiaanse republiek (1447-1450) 
en de heerschappij van Francesco Sforza die erop volgden. Op de Ambrosiaanse republiek 
hadden de historici Verri en De’ Rosmini zeer uiteenlopende visies naar voren gebracht. Het 
milde oordeel van die laatste over wat Verri eerder ‘un atroce disordine chiamato Repubblica’ 
had genoemd, droeg ongetwijfeld bij tot de resolute afwijzing van zijn boek in het officieuze 
orgaan van het Oostenrijkste gezag, de Biblioteca Italiana.23 Pas toen na de Cinque giornate van 

 

(1825), L. Sacchi’s doek Beatrice di Tenda mentre viene condotta al supplizio (1827), P. Marocco’s canti Il Castello di 
Binasco o sia Beatrice Tenda (1829), G. Sogni’s schilderij Orombello che allevia col canto la mestizia di Beatrice Tenda 
(1830), G.B. Bazzoni’s verhaal Macaruffo venturiero o la corte di Filippo Maria Visconti (1832), de ‘azione mimo-
istorica’ Beatrice Tenda onder regie van A. Monticini, opgevoerd in de Scala (1832), V. Bellini’s opera Beatrice di 
Tenda (La Scala, 1833), libretto F. Romani, en ten slotte het ‘dramma storico’ Beatrice di Tenda (1840) van F. 
Turotti. 
18 Porta en Grossi, Giovanni Maria Visconti, 302. 
19 Luigi, Il primo duca di Milano (1841), 9-10. 
20 Porta en Grossi, Giovanni Maria Visconti, 300. 
21 G. Sacchi over Giuseppe Sogni’s schilderij Orombello che allevia col canto la mestizia di Beatrice Tenda in:‘Le belle 
arti in Milano nell’anno 1833’ in: Il nuovo ricoglitore VI (1830) semestre II, 750-774, pf. 1 ‘Dipinti storici e sacri’, 
750-774, aldaar 762-763. 
22 Beatrice contessa di Tenda. Tragedia in cinque atti del signor Giuseppe Zuradelli bresciano in: Nuova raccolta teatrale o sia 
Repertorio scelto ad uso de’ teatri italiani compilato dal professore Gaetano Barbieri (Milaan, Pirotta 1821-22), vol. X, 3-
55, uit het nawoord van Barbieri, aldaar 50. 
23 Vgl. De Rosmini’s Dell’istoria di Milano (1820), vol. 2, 455-460, waar naar Verri wordt verwezen als ‘Qualche 
moderno scrittore’ (455), tot ergernis van de recensent P. Zaiotti, ‘Dell’istoria di Milano del cavaliere Carlo de’ 
Rosmini’ in: Biblioteca Italiana 28 (november 1822), 145-163, aldaar 152 en 158. Zie over deze recensie ook de 
opm. van R. Bizzocchi, La “Biblioteca Italiana” e la cultura della Restaurazione (Milaan, F. Angeli, 1979), 114. Het 
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maart 1848 in Milaan opnieuw de republiek werd uitgeroepen, kon in alle openheid de 
vergelijking worden getrokken tussen de aurea repubblica ambrosiana en het heden. Die beide 
historische situaties ‘si rassomigliano per molti versi’, schreef de patriot Aurelio Bianchi 
Giovini in het pamflet La repubblica di Milano dopo la morte di Filippo Maria Visconti (1848), 
waarmee hij pleitte voor een fusie met het koninkrijk Piemonte, dat onder Carlo Alberto net 
als Milaan de wapenen tegen de Oostenrijkers had opgenomen.24 
 Na de tirannie van de Visconti’s en de anarchie van de Ambrosiaanse republiek werd 
de eerste Sforza, Francesco I, over het algemeen veel minder negatief bejegend. In het ergste 
geval werd hij beschouwd als de ijzeren condottiere die het hertogdom bijeen wist te houden – 
zoals in Giacinto Battaglia’s roman Filippo Maria Visconti (1840) - in het gunstigste als brenger 
van orde, rechtvaardigheid en voorspoed, die met het Milanese volk een ‘natuurlijke alliantie’ 
aanging. Dat laatste was bijvoorbeeld het geval in het ballet L’ultimo Visconti e il primo Sforza 
van Giovanni Galzerani, dat op 17 augustus 1839 in het Teatro alla Scala werd opgevoerd 
(afb. 42). De breuk met de voorgaande heersersfamilie werd – in navolging van Paolo 
Giovio’s verheerlijking van de dynastie in zijn Vitae Sfortiase clariss. Ducis (1539) – verbeeld 
door de legende over de stamvader van de Sforza’s, Muzio Attendolo.25 Ook de negentiende-
eeuwse telgen van het geslacht Sforza lieten zich nog altijd voorstaan op hun afstamming van 
deze eenvoudige boer uit Cotignola in de Romagna die het tot condottiere had geschopt. Maar 
het verhaal kreeg tegelijkertijd een nieuwe aantrekkingskracht, mede dankzij de invloedrijke 
Famiglie Celebri di Italia van Pompeo Litta, die het eerste deel van zijn monumentale reeks aan 
de Sforza’s wijdde. Het beeld van deze homines novi lijkt namelijk ook voor de negentiende-
eeuwse burgerij een bijzonder ‘democratisch’ appeal te hebben gehad.26  

 

oordeel van Verri over de Repubblica Ambrosiana staat in Idem, Storia di Milano, con la continuazione di Pietro 
Custodi (Florence, Sansoni, 1963) vol. 2, H. XVI, met name 44, waar Verri de republiek o.a. omschrijft als 
‘trenta mesi e mezzo di anarchia’ [...] Coloro che si lagnano de’ tempi presenti, ed esaltano la felicità de’ 
maggiori [...] non sanno la storia.’ Deze uitspraak kwam Verri te staan op het verwijt van Rosmini te ‘coprire la 
viltà di palpare i viventi, colla non pericolosa baldanza di mordere i trapassati’, Dell’Istoria di Milano, vol. II, 455. 
24 A. Bianchi-Giovini, La repubblica di Milano dopo la morte di Filippo Maria Visconti (Milaan, G. Silvestri, 1848), 
187 en passim. Bianchi Giovini kwam tot de conclusie dat de Ambrosiaanse republiek net als die van 1848 
kwetsbaar en krachteloos was en daarom haar verheven principes moest inleveren voor een krachtige militaire 
alliantie met Piemonte, wat uiteindelijk het standpunt van een krappe, gematigde meerderheid was die de 
initiatieven hiertoe van de voorlopige regering steunde. 
25 Zie voor de verbeelding van de dynastieke geschiedenis onder de Sforza’s: G. Ianziti, Humanistic historiography 
under the Sforza. Politics and propaganda in fifteenth-century Milan (Oxford, Clarendon Press, 1988). 
26 Recensies van de eerste aflevering van Litta’s Famiglie celebri over de Sforza’s verschenen in: Il Conciliatore. 
Foglio scientifico letterario 95 (donderdag 29 juli 1819), 383-384 en in Il Ricoglitore 4 (1819), 174-177. De 
bekendste representaties van de stamvader der Sforza’s komen uit de schilderkunst. Voor de hertog Salvatore 
Sforza-Cesarini schilderde Vincenzo Camuccini in 1835 L’ingresso di Francesco Sforza in Milano. Intussen werkte 
Massimo D’Azeglio voor de progressief-liberale markies Ala-Ponzoni aan een Muzio Attendolo Sforza (sinds 
1822). Toen dat laatste doek in 1843 gereed kwam, bestelde ook de liberale zoon van Sforza-Cesarini een kopie. 
Zie over Camuccini’s doek o.a. ‘Tav. II: Ingresso di Francesco Sforza in Milano – del Baron Vincenzo 
Camuccini’ in: L’Ape italiana delle belle arti I (1835), 3-4, over dat van D’Azeglio: Album. Esposizione di belle arti 
in Milano al nobile signor Filippo dei Marchesi Villani (Milaan, Carlo Canadelli editore, 1843) anno VII, 65-72; G. 
Carcano, [illustrazione di:] ‘Muzio Attendolo Sforza, quadro ad olio di Massimo D’Azeglio’ in: Gemme d’arti 
italiane II (Milaan en Venetië, P. Ripamonti Carpano, 1845), 40-45. Zie ook D’Azeglio’s eigen commentaar 
over M.A. Sforza n.a.v. zijn bezoek aan de pronkzaal met Sforza-portretten in het buitenverblijf te Genzano van 
die familie: I miei ricordi (Turijn, Einaudi, 1971) 246 en 253. Vgl. Massimo D’Azeglio pittore (Milaan, Mazzotta, 
1998) tentoonstellingscatalogus Castello di Costigliole d’Asti 1998, 160-161; Massimo D’Azeglio e l’invenzione del 
paesaggio istoriato (Turijn, Galleria d’Arte Moderna, 2002), V. Bertone (red.), tentoonstellingscatalogus Turijn 
2002-2003, 250-251. 
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Dezelfde fascinatie ging van Francesco Sforza niet uit. Behalve in een enkele ‘legitimistische’ 
representatie als het voornoemde ballet was het oordeel over hem altijd dubbelzinnig. Aan de 
ene kant werd hij, behalve als militair strateeg, geroemd om zijn vrijgevigheid. Maar aan de 
andere kant stond in de romantische beeldvorming tegenover alle goede werken die Sforza 
voor de Milanezen had verricht ook altijd zijn weinig verlichte, zo niet despotische bewind. 
Het Ospedale Maggiore, Europa’s eerste seculiere openbare ziekenhuis dat in 1456 in 
opdracht van Francesco werd gebouwd, mocht de schaduwkant van zijn bewind niet 
verhullen. Dat was in de reputatiegeschiedenis van de hertog al te lang gebeurd, zoals Cesare 
Cantù in 1836 schreef in zijn toelichting bij Giuseppe Elena’s prent van het ziekenhuis in het 
album La Lombardia pittoresca: ‘La magnificenza sua ne faceva dimenticare la tirannide.’27 Een 
vergelijkbaar oordeel werd geveld over een ander monument van Sforza’s heerschappij: het 
Castello Sforzesco. In navolging van Corio zag ook Cantù het weliswaar als imposant 
monument van de macht der Sforza’s, maar ook als symbool van het wantrouwen van de 
vorst jegens zijn morrende volk, dat met dit bouwwerk niet beschermd maar juist 
geïntimideerd werd.28 Nadat tijdens de Cinque Giornate de Oostenrijkers zich er hadden 
verschanst om de opstandige stad te beschieten, trok Federico Zappert in een pleidooi voor 
afbraak van dit ‘perpetuo simbolo di schiavitù’ in het Cosmorama pittorico (afb. 43) zelfs een 
parallel tussen de tiran Francesco Sforza die het Castello opnieuw had opgericht en de 
‘scellerato vecchio’ die zich er als laatste had verschanst, maarschalk Josef Radetzky.29 
 Galeazzo Maria Sforza, die Francesco in 1466 opvolgde, leefde in de romantische 
cultuur bovenal voort in representaties van de zogenaamde Lampugnani-samenzwering van 
1476, die een einde aan zijn leven maakte. De episode was vooral bekend dankzij het zesde 
deel van Corio’s Historie Milanesi en het zevende boek van Machiavelli’s Istorie fiorentine. De 
veroordeling van Galeazzo Maria als de meest afschrikwekkende despoot in een tijd dat heel 
Italië tot ‘asilo dei tiranni’30 verworden was, was zo goed als unaniem.31 Het oordeel over de 
congiurati en hun beweegredenen liepen echter sterk uiteen. Alessandro Verri had in zijn 
‘tragische drama’ La congiura di Milano (1779) weliswaar sympathie voor de vrijheidsliefde en 
het patriottisme dat aan het complot ten grondslag lag, maar schilderde de congiurati af als 
redeloze fanatici. Waar Alessandro Verri’s interpretatie was bedoeld als waarschuwing tegen 
fanatisme en geweld - een oordeel dat zijn broer Pietro deelde32 - werd de gewelddadige 

 
27 Lombardia pittoresca (1836), vol. 1, ‘Ospedale Maggiore’ (C. Cantù). 
28 Lombardia pittoresca (1836), vol. I, ‘Il Castello di Milano’ (C. Cantù).  
29 De aanblik die het Castello vandaag biedt is het resultaat van ‘vervalsingen’ in de ‘reconstructies’ van de late 
negentiende en vroege twintigste eeuw, vooral toe te schrijven aan Luca Beltrami. Zie over de eerdere toestand: 
A. Scotti, ‘Il Castello in età moderna’ in: M. T. Fiorio (red.), Il Castello sforzesco di Milano (Milaan, Skira, 2005), 
191-223. 
30 Uit de openingsmonoloog van Cola Montano, de humanist die de congiurati tot hun daad inspireerde, uit: A. 
Verri, ‘La congiura di Milano. Dramma tragico in versi’ in: Tentavivi drammatici del C.A.V. (Livorno [maar 
Milaan], Falorni, 1779), eerste akte. 
31 Een van de zeer weinige uitzonderingen: A Galeazzo Maria Sforza Visconti Conte di Pavia. Carme di Gio. Luigi 
Guidoboni tradotto e pubblicato in occasione delle lietissime sponsalizie di D. Anna de’ Marchesi Trotti col nobile ed 
illustrisimo sig. Conte D. Giuseppe Douglas Scotti di Sarmato (Milaan, Classici Italiani,1824) volstrekt belachelijk 
gemaakt in: Biblioteca Italiana 36 (1824),113-117. 
32 Pietro Verri stond in zijn geschiedenis van Milaan uitvoerig stil bij deze ‘tragedia di sentimenti grandi’ [...] 
‘piena di lezioni utili ai principi, utili ai sudditi; che ci rappresenta la tirannia co’ suoi tratti odiosi, il fanatismo 
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samenzwering in latere decennia juist het voorwerp van vaderlandslievende verheerlijking. 
Onder de Repubblica Cisalpina (1797-1802) bracht de choreograaf Urbano Garzia 
bijvoorbeeld in het carnavalsseizoen van 1799 in de Scala het ballet Il bruto Milanese op de 
planken, waarin de samenzweerders – onder wie ook een Milanesina - uit naam van het volk 
de ‘massime di libertà e d’onor nazionale’ verdedigden.33 Een vergelijkbare duiding kreeg het 
thema na 1815 in kringen rond het geheime patriottische genootschap de Carboneria, zoals in 
de tragedie La congiura di Milano (1815) van de carbonaro Francesco Benedetti of het schilderij 
La congiura dei Lampugnani (1826-1829), dat Francesco Hayez maakte (afb. 44) voor de gravin 
Teresa Stampa Borri als variatie op het thema dat hij eerder had geïntroduceerd met zijn 
Congiura de’ Fieschi voor de bankier Francesco Peloso uit Genua.34 Het verbaast niet dat 
enkele jaren later de meest prominente erfgenaam van de Carboneria, Giuseppe Mazzini, juist 
deze schilderijen noemde als twee van Hayez’ belangrijkste werken.35 
 Mazzini zag echter ook dat de ‘elitaire’ en controversiële thematiek van een 
revolutionaire samenzwering tegen een Italiaanse vorst in een waarlijk nationale historische 
cultuur geen toekomst had en uiteindelijk plaats moest maken voor historische onderwerpen 
die vooral de collectieve strijd tegen buitenlandse overheersers zouden propageren. Hoewel 
het thema van de Lampugnani ook na 1840 niet uitgeput was, staken voorstellingen ervan 
bleekjes af bij eerdere representaties.36 In Pietro Turati’s drama Gerolamo Olgiato (1841) 

 

pericoloso, quando nasca da nobili principi’, die hij zag als de eerste moderne toneelbewerking van een thema 
uit de Milanese geschiedenis, Storia di Milano, vol. 2, 69-70. 
33 Il bruto Milanese ossia la congiura contro Galeazzo Maria Sforza Visconti. Ballo tragico-pantomimo composto da Urbano 
Garzia in: Il trionfo di Clelia, nuovo drama del celebre Antonio Simone Sografi da rappresentarsi in musica nel Teatro 
Grande alla Scala di Milano il carnevale del 1799 correndo l’anno 7. [sic] repubblicano (Milaan 1798), 27-36 (slechts 
gedeeltelijk gepagineerd), Biblioteca Conservatorio Santa Cecilia, Rome, Fondo Governativo Libretti. Garzia 
zelf verklaart in de opm. ‘Al rispettabile pubblico Milanese’ dat hij de opdracht van de ‘Associati al Teatro’ 
ontving. Uit de opmaak van het libretto kan worden afgeleid dat het ballet als intermezzo bij de opera werd 
opgevoerd. Het jaar van uitgave kan tot 1798 (i.p.v. 1799) worden gepreciseerd op basis van: P. Cambiasi, 
Rappresentazioni date nei reali teatri di Milano 1778-1872 (Milaan, Ricordi, 1872) en Cronologia. Opere-balletti-
concerti 1778-1977. Duecento anni di teatro alla Scala (Milaan, Grafica Gutenberg, 1979) G. Tintori (red.). 
34 De tragedie van Benedetti werd geschreven in 1815 en uitgevoerd in 1819. De eerste, anonieme uitgave 
verscheen in 1837: Congiura di Milano. 1815 (Florence, Batelli, z.j. [maar 1837]). Deze datering is af te leiden uit 
bijgevoegde prospectussen in het ex. in de Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, sign. ‘Teatro.4.B.466’. Vgl. 
G. Camerani Marri, ‘Bendetti, Francesco’, Dizionario biografico degli italiani, ad vocem. Over Hayez, zie F. 
Mazzocca, Francesco Hayez. (1994) nr. 136, 193-194. Zie verder over het schilderij van de Congiura de’ 
Lampugnani de opmerkingen van C. Nuzzi in Romanticismo storico (1974), nr. 61, 359. Getuige zijn 
aantekeningen werd Hayez geïnspireerd door Machiavelli en Verri, wiens Storia di Milano in zijn bezit was: 
‘Nota dei libri donati dal cav. Hayez alla Biblioteca dell’Accademia di Brera seguendo l’elenco compilato 
facendo l’inventario del dono’ in: G. Nicodemi, Francesco Hayez (Milaan, Ceschina, 1961), 2 vol., vol. 1, 172-
177, aldaar 173. Het schilderij van de Fieschi was geïnspireerd door Schillers gelijknamige drama, zie boven, 
noot 6. 
35 G. Mazzini, La pittura moderna in Italia [1841] (1993), 77-99, aldaar 95. Het verband tussen de doeken werd 
ook gelegd door G. Sacchi in een beschrijving van de nog onvoltooide Congiura dei Lampugnani, in: ‘Le belle arti 
in Milano nell’anno 1829’ in: Il nuovo ricoglitore 57 (september 1829), 641-667, aldaar 644. De schilderijen passen 
binnen wat Sandra Pinto de ‘mito della gioventù carbonara’ heeft genoemd, in: Romantisicmo storico (1974), 63-
64. Anders dan wordt beweerd door Adrian Lyttleton bezat de Lampugnani-samenzwering dus al voor 1820 een 
nationale en revolutionaire connotatie, vgl. A. Lyttelton, ‘Creating a National Past: History, Myth and Image in 
the Risorgimento’ in: A. Russel Ascoli en K. von Henneberg, Making and remaking Italy. The cultivation of 
national identity around the Risorgimento (Oxford en New York, Berg, 2001), 27-74, aldaar 40-41. 
36 In de schilderkunst onder meer: La morte di Gio. Galeazzo Sforza [sic!] trucidato in Milano (1833) van Ludovico 
Lipparini en Vincenzo Giacomelli’s Il Duca Galeazzo Maria Sforza, assassinato nella basilica di S. Stefano in Milano 
(1846), vermeld in resp. D. Sacchi in: ‘Le belle arti in Milano nell’anno 1833’ in: Il nuovo ricoglitore IX (1833) 
semestre II, 585-627, aldaar 608; D. Biorci, I più bei quadri di pittura e di scultura, esposti in Brera (Milaan, Giuseppe 
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bijvoorbeeld komt het contrast tussen de private en publieke belangen van de congiurati – een 
vast patroon in deze thematiek - nauwelijks uit de verf. Het stuk draait in feite om de 
individuele passies van de personages, hun amoureuze intriges en onderlinge vetes; alleen 
Lampugnano breekt een lans voor de publieke zaak – zonder dat daarbij overigens het woord 
patria valt.37 Dit voorbeeld kan indicatief heten voor de tanende prominentie van thema’s uit 
de annalen van de Visconti’s en Sforza’s in de almaar ‘nationaler’ geschiedcultuur vanaf circa 
1840. De belangrijkste uitzondering op deze ontwikkeling was Ludovico Sforza, de jongere 
broer van Galeazzo Maria Sforza en hertog van Milaan tussen 1494 en 1500. Hoewel hij in 
historische representaties in veel opzichten geleek op zijn voorgangers op de Milanese 
hertogstroon, werd Il Moro veel sterker geassocieerd met het lot van de Italiaanse natie: in 
positieve zin als het om de cultuur ging, in negatieve waar het de politieke geschiedenis 
betrof. 
 
Cicco Simonetta en Ludovico: dienaar van de kroon, usurpator van de troon 
 
De beeldvorming over het Sforza-hertogdom lijkt te zijn geculmineerd in de receptie van de 
figuur die het vijftiende-eeuwse Milaan de meeste glans gaf, maar wiens reputatie 
tegelijkertijd een zware schaduw wierp op de rijkdom en pracht die hij tot stand bracht. Met 
zijn niets ontziende ambitie bracht Ludovico Sforza il Moro zijn staat ten slotte zelfs aan de 
rand van de afgrond. Vanwege zijn tegenstrijdige eigenschappen als fijnzinnig en genereus 
mecenas enerzijds en meedogenloze tiran anderzijds, maakte Ludovico in de ogen van de 
romantische generatie de paradoxale realiteit van het renaissancehof nog meer aanschouwelijk 
dan de Visconti’s en Sforza’s die hem waren voorgegaan. Meer nog dan Lorenzo il 
Magnifico, wiens politieke blazoen veel minder besmet was, kon Ludovico daarom gelden als 
personificatie van de sterke ambivalentie die het beeld van de renaissance in de negentiende 
eeuw kleurde: de tegenstelling tussen politieke decadentie enerzijds en culturele bloei 
anderzijds. Ten slotte vond ook het oordeel dat in de renaissance de interne verdeeldheid 
toenam en daarmee voor de buitenlandse legers de poort tot Italië was opengezet – een 
oordeel dat sinds Guicciardini wijd verbreid was - in Ludovico de ultieme bevestiging. Hij 
had in 1494 immers uit eigenbelang de Franse koning Karel VIII de doortocht naar het 
zuiden verschaft. 
 Alleen al door de manier waarop Ludovico zijn heerschappij vestigde, kon er geen 
twijfel bestaan over zijn kwade bedoelingen, zo oordeelden vrijwel alle negentiende-eeuwse 
auteurs. Die indruk bestond bijvoorbeeld duidelijk in twee voorstellingen van het leven van 
Cicco Simonetta, de minister, secretaris en raadsheer van de achtereenvolgende Sforza’s sinds 
de eerste hertog Francesco. Volgens de auteur van Cicco’s omvangrijke biografie, die tussen 
1829 en 1831 in de Annali universali di statistica verscheen, was het tekenend voor Ludovico’s 
ongebreidelde machtshonger dat hij er niet voor was teruggedeinsd deze ervaren en trouwe 

 

Crespi e c., 1833); G. Elena, Guida critica all’esposizione delle belle arti in Brera - anno sesto (Milaan, Rejna, 1846), 
fasc. II, 37. 
37 P. Turati, Gerolamo Olgiato. Dramma storico in tre atti di Pietro Turati (Milaan, Visaj, 1841), o.a. 32. 
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staatsman in 1480 rücksichtslos opzij te zetten.38 Na de moord op Galeazzo Maria was diens 
erfgenaam Giovanni (of kortweg ‘Gian’) Galeazzo Sforza nog minderjarig en oefende 
Simonetta als hertogelijk secretaris de feitelijke macht uit. Ludovico beschuldigde hem van 
hoogverraad en wist ook de hertogin-moeder Bona van Savoia daarvan te overtuigen. Cico 
werd uit zijn ambt gezet, beroofd van zijn bezit, gevangen genomen, gemarteld en ten slotte 
in de toren van het kasteel van Pavia onthoofd. Ook het historisch drama Cicco Simonetta 
(1841) van Giovanni Agrati draaide om het tragische einde van Simonetta. Voor de auteur 
was Ludovico even onwankelbaar in zijn egocentrische machtsstreven als de secretaris oprecht 
en onschuldig was; uit het verslag dat Bernardino Corio van de gebeurtenissen had 
opgetekend, concludeerde hij dan ook onverwijld: ‘Ogni uomo incorrotto lo credette 
innocente.’39 Teneinde het contrast tussen beiden nog aan te scherpen, ensceneerde Agrati 
bovendien een liefdesgeschiedenis tussen Ludovico en Simonetta’s dochter Bianca. Ook 
daardoor werd Cicco echter niet van zijn plichtsbesef jegens de staat afgebracht. Hij offerde 
zijn eigen leven en het geluk van zijn dochter aan het landsbelang en wist zich gesteund door 
het volk, dat buiten het Castello te hoop liep tegen de ‘oppressor che soli / Dello stato 
ingoiar l’ oro e gli onori / Voglion.’40. Kort voor zijn terechtstelling hield Cicco de hertogin-
moeder Bona van Savoia, die zich door Ludovico’s verdachtmakingen over Cicco had laten 
overreden, de profetische en legendarische woorden voor: ‘Io perderò la testa, ma voi lo 
stato.’41 In Agrati’s variatie op de geschiedenis was dat blijkbaar nog niet genoeg, want ook 
Bona bekoopt Ludovico’s listige spel met de dood, als ze zijn bedrog inziet en de hand aan 
zichzelf slaat.42 Aan het einde van het stuk openbaart Ludovico ten slotte schaamteloos zijn 
ambities. De arme Bianca Simonetta, die in zwijm valt na het bericht van haar vaders dood, 

 
38 De dagboeken van Cico Simonetta, geschreven in 1473 en 1476-78, vormden voor auteurs als Verri, Rosmini 
en Campiglio een belangrijke bron voor het hofleven van het laat vijftiende-eeuwse Milaan; het leven van de 
secretaris zelf achtten zij slechts van secundair belang. Iets uitvoeriger was in dit opzicht de levensbeschrijving 
van Pompeo Litta in vol. 9 van diens Famiglie Celebri, fasc.‘Simonetta, di Calabria’, tav. 1 (ad vocem ‘Cicco’). 
Het manuscript van Simonetta’s autobiografische notities werd gedurende de eerste helft van de negentiende 
eeuw al bewaard in de Biblioteca Trivulziana. De eerste gedrukte versie verscheen in het Archivio Storico 
Lombardo (1948-53) en vervolgens als I Diari di Cicco Simonetta (Milaan, Giuffré, 1962), A. R. Natale (red.). Het 
manuscript in de Trivulziana moet ook de bron zijn geweest voor de reeks ‘Della vita di Cico Simonetta 
Segretario dei Duchi di Milano Francesco Primo Sforza, Galeazzo Maria e Giovanni Galeazzo Maria Sforza. 
Libri V’ in: Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio, in zeven afleveringen, resp. vol. 
20, fasc. 50 (mei 1829), 170-176; vol. 20, fasc. 60 (juni 1829), 263-278; vol. 21, fasc. 61 (juli 1829), 25-39; vol. 
22, fasc. 65 en 66 (december 1829), 194-233; vol. 23, fasc. 66 (januari 1830), 84-97; vol. 24, fasc. 71 en 72 (juni 
1830), 181-192; vol. 29, fasc. 86 en 87 (september 1831), 248-259. De auteur ‘R...’ presenteert zich haast als 
nazaat van de gebiografeerde. Hij was vooral uit op eerherstel voor Cico, wiens reputatie altijd was geschaad 
doordat hij in één adem werd genoemd met zijn heren, ‘asserzioni’ die ‘furono ciecamente seguite dagli storici 
posteriori’, van wie vooral Verri het moet ontgelden. ‘Della vita di Cico’, vol. 22, fasc. 66, 217 en vol. 20, fasc. 
50, 172. 
39 Cicco Simonetta. Tragedia in cinque atti di Giovanni Agrati (Milaan, G. Crespi, 1841), 10. Behalve de tegenstelling 
tussen Ludovico en Cicco schetst Agrati – gebruikmakend van Corio’s verslag – ook een contrast tussen de 
goede staatsman en raadsheer Simonetta en de sluwe, corrupte hoveling Antonio Tassino, aanvoerder van de 
‘ghibellijnse’ factie aan het hof. De’ Rosmini, Dell’istoria di Milano (1820), vol. 3, dertiende boek, 84-98 en app. 
XVIII, trachtte Simonetta’s onschuld zelfs met nieuwe documenten aan te tonen. 
40 Cicco Simonetta. Tragedia, 34. 
41 Idem, 95. Tijdens zijn gevangenschap had Cicco in een eerdere scène al eens Francesco Sforza aangeroepen en 
hem bezworen: ‘Io l’opre illustri / Di tue virtù perpetuar volli, e il trono / A tuoi nipoti conservar’, 78. 
42 Deze zelfmoord is historisch onjuist: in 1480 werd Bona gedwongen de voogdij over haar zoon Gian 
Galeazzo aan Ludovico af te staan en zich terug te trekken in het kasteel van Abbiate. 
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werpt hij van zich weg als een instrument dat hem niet langer van pas komt, en hij begroet 
zijn wrede succes als volgt:  
 
 ‘Consoli 

 L’aspro dolor questa novella. Il solo 

 Temuto impaccio tu mi togli. In breve 

 Il tuo fanciul..... ti seguirà ....Cancella 

 Regno illustre ogni macchia...Il trono... è mio: 

 A Sforza duca nascea primo il Moro.’43 

 
Een caleidoscopisch sterfbed 
 
De historische episode bij uitstek waarmee in de romantische geschiedcultuur de 
verderfelijkheid van Ludovico werd verbeeld, was echter een andere, die nog nadrukkelijker 
het verband legde tussen wangedrag in de privésfeer en immorele politiek. Ze zou zich 
hebben afgespeeld kort nadat Cico Simonetta en de hertogin-moeder Bona van Savoia van 
het toneel waren verdwenen. Het betreft het bezoek van de Franse koning Karel VIII, 
begeleid door Ludovico, aan de doodzieke Gian Galeazzo Sforza in het kasteel van Pavia, 
spoedig gevolgd door het overlijden van de jonge hertog. Hoewel historici vandaag ervoor 
waken hun verdenkingen uit te spreken en er zelfs op wijzen dat Gian Galeazzo’s dood voor 
Ludovico minstens zoveel nadelen als voordelen opleverde, bestonden er in de 
historiografische traditie volop vermoedens over Ludovico’s betrokkenheid bij dit sterfgeval. 
De moderne auteurs beriepen zich dan ook steeds op deze eerdere verdachtmakingen. Pietro 
Verri las een manuscript van de kroniekschrijver Antonio Grumello over de dood van de 
hertog en stelde in navolging van Bernardino Corio dat diens dood in elk geval ‘non senza 
qualche sospetto’ bezien moest worden.44 Deze formulering werd op verscheidene andere 
plaatsen overgenomen, bijvoorbeeld in Somaglia’s Compendio della storia di Milano (1834).45 In 
zijn ijver om Ludovico te veroordelen waagde Carlo De’ Rosmini het zelfs te beweren dat 
kroniek- en geschiedschrijvers unaniem in hun veroordeling waren geweest: ‘niuno dubitò 
ch’egli [Gian Galeazzo] non cadesse vittima della snaturata ambizione dello Zio, e fosse ucciso 
da un lento veleno: tutti gli Storici in ciò si accordano’ [...]: ‘Machiavelli, Ammirato, Bembo, 
Giovio, Sanuto, Nardi, Senarega’, ‘tutti i citati Storici Francesci contemporanei in questo 
parere convengono’.46  

 
43 Idem, 102. ‘Il tuo fanciul’ slaat uiteraard op de jonge Gian Galeazzo Sforza. 
44 Verri, Storia di Milano, vol. 2, 84-85. Het manuscript van de kroniek van Antonio Grumello bevond zich 
destijds in de bibliotheek van de Milanese vorst Alberigo Barbiano di Belgioioso D’Este, die een bijzonder 
belang aan het document zal hebben gehecht omdat zijn voorzaat Carlo Balbiano di Belgioioso ten tijde van 
Karel VIII de Milanese ambassadeur aan het Franse hof was. De kroniek werd voor het eerst gepubliceerd in 
1856 door de Pavese professor Giuseppe Müller als: Cronaca di Antonio Grumello Pavese dal MCCCCLXVII al 
MDXXIX sul testo a penna esistente nella biblioteca del signor principe Emilio Barbiano di Belgioioso, vol. 1 van een 
Raccolta di cronisti e documenti storici lombardi inediti (Milaan, Francesco Colombo, 1856-57) G. Müller (red.). 
45 G. L. Cavazzi Della Somaglia, Compendio della Storia di Milano (Milano, Tip. Pogliani, 1834), 86. 
46 Van de Franse geschiedschrijvers noemt De’ Rosmini o.a. De Commynes, De Belleforest, Belcarius en 
Garnier, zie De’ Rosmini, Dell’istoria di Milano del cavaliere Carlo de’ Rosmini, vol. 3, 172-173.  
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De’ Rosmini lijkt met zijn felle oordeel over Ludovico een verborgen agenda te hebben 
gehad. Vijf jaar eerder was hij als historicus gedebuteerd met een lijvige biografie van Gian 
Giacomo ‘Il Magno’ Trivulzio, de Milanese politicus en militair commandant die vanaf 1495 
de longa manus van de Franse koningen Karel VIII en Lodewijk XII in Italië was en in 1499 
Milaan veroverde aan het hoofd van de Franse troepen. De’ Rosmini schreef zijn boek in 
opdracht van markies Don Gian Giacomo Trivulzio, met de bedoeling diens algemeen als 
landverrader beschouwde voorzaat in ere te herstellen. Daartoe suggereerde hij dat de 
rechtschapen Trivulzio Milaan uit de morbide greep van Ludovico had ‘bevrijd’, een oordeel 
dat in afgezwakte vorm werd herhaald in Dell’istoria di Milano, waar de reconstructie van dit 
tijdvak nog altijd in hoge mate steunde op ‘documenti trivulziani’.47  
 Terwijl De’ Rosmini in zijn rehabilitatie van Trivulzio vrijwel alleen stond, werd zijn 
felle oordeel over Ludovico breed gedeeld. In dat oordeel zijn de verdachtmakingen over de 
vergiftiging van Gian Galeazzo niet los te zien van een andere beschuldiging aan het adres van 
Il Moro, waarvan in hetzelfde ‘bezoek’ van Karel VIII aan Pavia een bevestiging werd 
aangewezen. Op zoek naar consolidatie van zijn pas verworven macht en expansie van zijn 
territorium, had Ludovico de Franse vorst uitgespeeld tegen de Aragons van het koninkrijk 
Napels, waarop Karel VIII een historisch recht claimde. Door vrije doortocht over zijn 
grondgebied te verlenen, zou Ludovico de poort naar Italië hebben geopend voor 
buitenlandse veroveraars.48 Deze funeste strategie kwam hem al op verwijten van onder meer 
Machiavelli en Guicciardini49 te staan en zou tijdens het Risorgimento zelfs culmineren in de 
aanklacht van landverraad. In de patriottische optiek werd Il Moro daarmee niet alleen tot het 
ultieme voorbeeld van de Italiaanse renaissancevorst, wiens zelfzuchtige ambities het land in 
een fatale verdeeldheid hadden gestort. Representaties van zijn persoon golden ook als 
verwijtende referentie aan het voortbestaan van die verdeeldheid en aan een attitude van 
afhankelijkheid jegens buitenlandse mogendheden. Ludovico’s pogingen om het tij te keren, 
toen hij inzag welke misstap hij had begaan, en ook zijn eigen spoedige val, konden in dat 
beeld geen verandering meer brengen.  
 Deze patriottische geschiedvisie was opvallend genoeg echter niet de aanleiding voor 
een opleving van de aandacht voor het bezoek van Karel VIII aan Pavia. In de late achttiende 
eeuw bleek de aantrekkingskracht van de episode niet te schuilen in haar vermeende 
betekenis voor het trieste lot van Italië, maar veeleer in de intrinsieke dramatiek van een 
 
47 C. De’ Rosmini, Dell’istoria intorno alle militari imprese e alla vita di Gian-Jacopo Trivulzio detto il Magno tratta in 
gran parte da’ monumenti inediti che conferiscono eziando ad illustrar le vicende di Milano e d’Italia di que’ tempi. Libri XV 
(Milaan, Destefanis, 1815), 2 vol., met name de inleiding bij vol. 1. Bij zijn onderzoek werd De’ Rosmini 
bijgestaan door twee andere Trivulzio’s: de jongere broers Don Gian Jacopo jr. en Don Girolamo Trivulzio. In 
1843 schreef de Accademia di Brera het jaarlijkse Grande Concorso di Pittura uit naar een uit De Rosmini’s 
werk (boek IX) afgeleid onderwerp: ‘Il magno Trivulzio che innanzi a Luigi XII Re di Francia si trae dal seno la 
lettera scritta dal conte di Lignì, suo calunniatore, a Lodovico Sforza.’ Het werd gewonnen door Cherubino 
Cornienti. Zie Opere dei grandi concorsi premiate dall’I.R. Accademia delle belle Arti in Milano. (Milaan, Tip. C. 
Wilmant, 1847), 4 vol, aldaar vol. 4, tavola CVII en Cherubino Cornienti pittore (1816-1860) (Diakronia, 
Vigevano, 1996), schede 10-12, 43-45. Over het werk van Cornienti’s mededinger Solone Viganoni zie: 
Galleria d’arte moderna. Opere dell’Ottocento (Venetië, Electa, 1975), L. Caramel en C. Pirovano (red.), reeks 
‘Musei e Gallerie di Milano’, vol. 3, cat. nr. 2444. 
48 A. Cellerino, ‘Il Ducato di Milano dalla morte di Galeazzo Maria Sforza alla fine dell’indipendenza’ in: Comuni 
e signorie nell’Italia settentrionale (Turijn, UTET, 1998), vol. 6 van: Storia d’Italia, G. Galasso (red.), 649-656. 
49 Guicciardini, Storia d’Italia in: Idem, Opere (Milaan/Napels, Ricciardi, 1961), 400-401. 
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familiegeschiedenis. De auteur en choreograaf van het Ballo eroico pantomimo Ludovico il Moro 
(afb. 45) dat op 26 december 1785 het allereerste carnavalsseizoen van de Milanese Scala 
opende,50 trachtte vooral deze persoonlijke tragiek van de gebeurtenis nog ‘interessanter’ en 
‘theatraler’ te maken dan ze al was. Voor deze Sebastiano Gallet was er geen twijfel aan de 
schuld van Ludovico, die was immers ‘divorato dall’ambizione di regnare a costo di 
qualunque delitto, e di qualunque ostacolo’. Zijn misdaden troffen echter alleen de 
individuen in zijn directe omgeving en niet de publieke zaak, laat staan dat ze het belang van 
Italië zouden schaden. Ludovico sloot zijn neefje Gian Galeazzo op in Pavia en liet hem een 
‘lento veleno’ toedienen. Zijn toenadering tot Karel VIII wordt allerminst als een misstap 
gezien. De Franse vorst wordt hier namelijk in scherp contrast tot Ludovico voorgesteld als 
een verlichte ‘Principe di equità e giustizia decantata’.51 Karel kon het leven van Gian 
Galeazzo weliswaar niet meer redden, maar slaagde er wel in Ludovico te ontmaskeren als 
diens moordenaar en als ontrouwe echtgenoot van Beatrice D’Este, omdat hij heimelijk dong 
naar de hand van de jonge weduwe Isabella van Aragon. Uiteindelijk weet Karel Ludovico 
met de wapens op de knieën te krijgen en geeft hij de hertogscepter terug aan de rechtmatige 
erfgename van Gian Galeazzo. Dat kan Il Moro niet aanzien en hij beneemt zich het leven. 
Al te lang wordt daarover niet gerouwd, want het ballet eindigt in de ‘gioia universale’ van de 
verenigde Franse en Milanese legers. 
 Om tot deze compacte, moraliserende voorstelling te komen, had Sebastiano Gallet 
vele historische feiten verdraaid en een epische concentratie toegepast van gebeurtenissen die 
in werkelijkheid jaren uiteen lagen, zoals de dood van Gian Galeazzo (1494) en die van 
Ludovico (1499).52 Of hij daarmee ook een politiek, bijvoorbeeld legitimistisch oogmerk had, 
kan niet onomstotelijk worden aangetoond. Het laat zich echter raden waarom juist dit ballet 
met zijn sympathieke beeld van de Franse macht vijf jaar later weer uit de kast werd gehaald 
voor een nieuwe reeks voorstellingen in de Scala.53 In het decennium dat volgde, reisde het 
ballet zelfs naar het Florentijnse Teatro della Pergola en het Teatro Apollo in Rome.54 Op dat 

 
50 Ludovico il Moro. Ballo eroico pantomimo in cinque atti composto da M.r Sebastiano Gallet da rappresentarsi nel Teatro 
alla Scala di Milano nell prim’Opera del Carnevale 1786, Biblioteca Conservatorio Santa Cecilia, Fondo 
Governativo Libretti. Hetzelfde ballet was een jaar later (op 4 november 1787) ook in het San Carlo in Napels te 
zien als intermezzo van de opera Ariate, vgl. het libretto, Biblioteca Marucelliana, Fondo Bonamici. 
51 Ludovico il Moro. Ballo eroico pantomimo (niet gepagineerd). 
52 Hoewel Gallet beweerde zijn plot met respect voor de feiten te hebben geschreven, ‘senza scostarsi dalla 
verosimiglianza’, liet hij zich aan de overlevering weinig gelegen liggen. Ludovico’s brandende liefde voor de 
weduwe van zijn neef, Isabella van Aragon, kon misschien nog worden gerechtvaardigd met een verwijzing naar 
Guicciardini’s Storia d’Italia. De restitutie van de hertogskroon aan de erfgenamen van Gian Galeazzo en Isabella 
is echter het zuivere product van zijn fantasie. Hetzelfde geldt voor de arrestie van Ludovico en diens dood, die 
hier kort na elkaar in Pavia plaatsvinden. In werkelijkheid werd Ludovico niet in 1494 maar in 1499 
gearresteerd, niet door Karel VIII maar door diens opvolger Lodewijk XII, niet in Pavia maar nabij Novara. In 
plaats van door zelfmoord kwam hij in gevangenschap om het leven, in het kasteel van Loches in Frankrijk. 
53 Ludovico il Moro. Ballo in cinque atti (Milaan 1790). De ballerino die ook in 1785 de rol van Ludovico had 
vertolkt, Giuseppe Herdlitzka, nam ditmaal tevens de directie voor zijn rekening, zie Cronologia. Opere-balletti-
concerti 1778-1977 (1979), seizoenspremière op 7 juni 1790. 
54 De Florentijnse versie had een variatie op de titel: Lodovico Sforza detto Testa di Moro: ballo (Florence, Pagani 
Ant. Gius. e Comp., 1796) als intermezzo van: M.Portogallo / F.Gonella, Zulima: dramma per Musica; de 
Romeinse voorstelling Ludovico detto il Moro. Ballo eroico, tragico, pantomimo d’invenzione e direzzione del signor 
Giuseppe Herdlizka (Rome, Michele Puccinelli a Tor Sanguigna, 1801) werd opgevoerd bij aanvang van het 
carnevalsseizoen van 1801 in het nieuwe Teatro Apollo (1795) samen met een ander ballet, getiteld Il tutore 
ingannato. Beide libretti in: Fondo Governativo Libretti, Rome. 
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laatste schouwtoneel bleek in 1801 ten slotte hoe in deze turbulente jaren de representatie 
niet langer (alleen) werd gewaardeerd om haar historische en dramatische kwaliteiten, maar 
ook fungeerde als een spiegel van de eigentijdse politieke situatie. De Franse dreiging die in 
het pauselijke Rome werd gevoeld, verklaart de belangrijkste wijziging in het stuk: niet 
langer Karel VIII is hier de ‘Principe d’Equità’, maar de Oostenrijkse keizer Maximiliaan van 
Habsburg. Dat deze zich in 1494 niet in Italië had vertoond, leek daarbij van geen betekenis. 
 Opnieuw niet zonder eigentijdse connotaties deed het thema aan het begin van de 
Oostenrijkse restauratie ook zijn intrede in de schilderkunst. Het was een van de eerste keren 
dat een modern historisch thema zich in de moderne beeldende kunst manifesteerde. Deze 
primeur ontsnapte niet aan de aandacht van Marie-Henry Beyle Stendhal, die van 1814 tot 
1821 in Milaan woonde en er een van de meest opmerkzame chroniqueurs van het culturele 
leven was.  
 Kort nadat hij Pietro Verri’s Storia di Milano had dichtgeslagen, zag Stendhal een 
schilderij dat hij exemplarisch achtte voor het pittoreske karakter van deze geschiedenis van 
Milaan, die hij later zou prijzen als ‘intéressante comme Walter Scott’.55 Op de ochtend van 
18 november 1816 bezocht hij het stadspaleis van de Milanese graaf Alari, waar hij met de 
toegestroomde Milanese elite een doek van de kunstenaar Pelagio Palagi zag, voorstellende ‘le 
malheureux Galéas Marie, affaibli déjà par les effects d’un poison lent, [...] se soulevant sur son 
lit de douleur pour recevoir la visite du roi Charles VIII’.56 Het is onbekend of dit schilderij 
vandaag nog bestaat. Stendhals beschrijvingen doen echter vermoeden dat de voorstelling het 
midden hield tussen twee andere ongedateerde schilderingen van hetzelfde tafereel, eveneens 
van de hand van Palagi. 
 Op een tekening die wordt bewaard in het Metropolitan Museum in New York (afb. 
46), zien we Gian Galeazzo Sforza die met hulp van een hoveling is opgestaan van zijn 
ziekbed en zich met uitgestrekte hand in een soort smeekbede tot de Franse koning richt.57 
Een ander, vroeg ontwerp van dezelfde scène is een bozzetto uit de Milanese Galleria d’Arte 
Moderna (afb. 47) voor het schilderij dat Palagi in 1821 tentoon zou stellen (zie het 
onderstaande). Vermoedelijk is de olieverfstudie later te dateren dan de tekening, omdat de 
Franse koning er jong en baardeloos is afgebeeld, net als op alle latere voorstellingen die 
Palagi van dit tafereel zou maken, en overeenkomstig de iconografische traditie die hij 
scherper in het oog zou houden.58 De tekening uit het Metropolitan moet daarmee zijn eerste 
confrontatie met dit onderwerp zijn geweest.  
 Het schilderij dat Stendhal zag, moet tussen beide ontwerpen worden gesitueerd. 
Afgaande op zijn beschrijving had het de compositie van het bozzetto, echter met één 

 
55 Stendhal, ‘Rome, Naples et Florence’, 334. 
56 Idem, 56. 
57 Zie R. M. Olson, ‘Pelagio Palagi’s works on the theme of Charles VIII and Gian Galeazzo Sforza at Pavia’ in: 
Antologia di belle arti nr. 35-38, nieuwe serie (1990), 77-81, vgl. ook: R. Grandi, ‘Un pittore tra Rivoluzione e 
Restaurazione’ in: Pelagio Palagi artista e collezionista (Bologna, Grafis, 1976), catalogus van de tentoonstelling, 
Bologna 1976, 47-50. 
58 Palagi ging zeer nauwgezet te werk en verzamelde een groot iconografisch archief, dat nu grotendeels bewaard 
wordt in de Biblioteca dell’Archiginnasio in Bologna. Voor de bebaarde versie van Karel VIII bestonden 
weliswaar iconografische precedenten, maar die konden niet worden gerijmd met de leeftijd die Karel in 1494 
had. 
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opvallend verschil: de positie van Gian Galeazzo’s vrouw Isabella, die ‘cherche à lire dans les 
yeux du jeune roi de France s’il les secourra contre leur assassin.’59 Die actieve rol van Isabella 
wijst op verwantschap met de vroege ontwerptekening, die daarmee kan worden beschouwd 
als een voorstudie voor het schilderij uit 1816.60 De voorstelling op zowel de tekening als het 
doek van een smeekbede aan de Franse vorst kan bovendien nauwelijks vervaardigd zijn in 
een latere fase, als we haar beschouwen als een toespeling op de actualiteit. Net als de hertog 
van Milaan in Palagi’s verbeelding lijkt de opdrachtgever van het schilderij uitdrukking te 
hebben willen geven aan zijn hoop op bijstand tegen het onwettige en onrechtvaardige gezag, 
in zijn ogen dat van de Oostenrijkers die sinds het voorjaar van 1814 weer waren 
teruggekeerd in Milaan. Graaf Alari was de voormalig opperstalmeester van Napoleon en hij 
was net als Stendhal van mening dat de morele en politieke wederopstanding van Italië 
aangewezen (geweest) was op Napoleon, een scenario waarop na 1815 spoedig iedere hoop 
zou vervliegen. 
 Enkele jaren na het schilderij voor Alari te hebben vervaardigd, kreeg Palagi opnieuw 
de opdracht twee doeken naar hetzelfde thema te maken. De totstandkoming van deze beide 
werken liep ongeveer parallel.61 In het najaar van 1821 werd de eerste variant op de 
tentoonstelling van de Accademia di Brera aan het publiek getoond (afb. 48). 
Hoogstwaarschijnlijk hing het schilderij te koop. De opdrachtgever, graaf Luigi Porro 
Lambertenghi,62 was in de lente van datzelfde jaar uit Milaan gevlucht om te ontsnappen aan 
de doodstraf die hem boven het hoofd hing vanwege zijn deelname aan de samenzwering met 
Silvio Pellico en Federico Confalonieri. Nadat Porro noodgedwongen afstand had gedaan van 
het schilderij, werd markies Giuseppe Arconati-Visconti de nieuwe eigenaar. Ook Arconati-
Visconti kon echter niet lang van het doek genieten. Hij liet het achter in Milaan toen hij in 
1822 naar Turijn en vervolgens naar kasteel Gaesbeek bij Brussel vluchtte, omdat ook hij 
door de Oostenrijkse autoriteiten werd gezocht wegens betrokkenheid bij de subversieve 

 
59 Stendhal, ‘Rome, Naples et Florence’, 335. 
60 De tekening – tot dusverre niet eerder gedateerd – moet daarmee tot stand zijn gekomen tussen medio 1815, 
toen Palagi zich in Milaan vestigde, en het najaar van 1816. 
61 Dat suggereert Palagi zelf in zijn Autobiografia, die (gedeeltelijk) is gepubliceerd in de catalogus Pelagio Palagi 
artista e collezionista (Bologna, Grafis, 1976), 25-29, aldaar 26. De gelijktijdige totstandkoming van de twee 
doeken met hetzelfde onderwerp wordt in 1822 bevestigd door een criticus van de Biblioteca Italiana: zie 
hiervoor G.A. Maggi, ‘Osservazioni (inedite) sull’articolo inserito nella Gazzetta di Milano del giorno 8 
settembre intorno ad un quadro di Pelagio Palagi’ in: Biblioteca Italiana 28 (oktober 1822), 20-32, aldaar 25: [de 
opdrachtgever van het tweede doek, G.G. Mellerio] ‘avevagli commesso di condurre per lui nella stessa 
dimensione un dipinto di composizione inventata e disegnata contemporaneamente all’altro di quella medesima 
istoria.’ Palagi zelf merkte overigens de verschillen tussen de beide doeken op: ‘Per il Conte Porro un gran 
quadro con figure grandi al vero rappresentante Carlo VIII di Francia che nella sua calata in Italia visita il 
moribondo Gio. Galeazzo M. Sforza nel Castello di Pavia, ed il altra parimenti gran tela per il Conte Mellerio 
[...] lo stesso soggetto con diversissima composizione, mentre in questa vi è la moglie del malato che si getta ai 
piedi del Re scongiurandolo di proteggere lei ed il piccolo suo figlio Francesco, oltre a Ludovico Sforza, vi è il 
medico Reale che consulta il polso dell’ammalato per vedere di scoprire di qual morte periva il giovane Sforza’, 
Autobiografia, 26. Opvallend in het citaat is het verschil met het verslag van Guicciardini, die in de dokter de 
lijfarts van de hertog aanwijst. 
62 Olson, ‘Pelagio Palagi’s works’, 77, vermeldt abusievelijk Alfonso Porro Schiaffinati (1798-1872) als 
opdrachtgever. Deze was rond 1820 nog niet actief als kunstpatroon en opdrachtgever en bovendien niet 
betrokken bij de politieke processen van 1821, hetgeen de vraag waarom hij afstand zou doen van het schilderij 
van Palagi onbeantwoord laat. Over Luigi Porro-Lambertenghi (1780-1860) zie ‘Porro-Lambertenghi, Luigi, 
conte’ in: Enciclopedia Biografica Universale, (Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2007), Vol. XV, ad vocem. 
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Federazione Italiana. In 1824 zou hij bij verstek ter dood worden veroordeeld voor 
financiering van deze staatsondermijnende activiteiten, en bovenal omdat hij een smeekbede 
zou hebben gericht tot de koning van het aangrenzende Piemonte om de samenzwering met 
militaire middelen te ondersteunen. 
 Vooral dit laatste gegeven geeft het schilderij ten minste achteraf een niet mis te 
verstane politieke lading. Het is echter de vraag of deze scherpe boodschap op de 
tentoonstelling van 1821 duidelijk uit de verf kwam. In 1818, toen de opdracht voor het 
schilderij was gegeven, had het vanwege de innovatieve onderwerpskeuze nog enig opzien 
kunnen baren. Maar anno 1821 werd de behoudende beeldtaal van Palagi niet direct meer in 
verband gebracht met radicale ideeën als die van zijn aanvankelijke opdrachtgever. Die 
associatie werd inmiddels veel sterker gewekt door het werk van Francesco Hayez, dat ook 
voor de vorm van de historieschilderkunst een kleine revolutie betekende. Sinds Hayez’ 
opzienbarende debuut als historieschilder met Pietro Rossi (1820) werden de tegenstellingen 
tussen de oude, ‘classicistische’ en de nieuwe ‘romantische’ scholen sterker geaccentueerd. 
Hoewel Palagi’s historiografische acribie op de nieuwe school grote invloed had en zijn werk 
eerder als ‘compromis’63 tussen de classicistische en romantische kunst moet worden 
aangemerkt, zorgde de tweedeling in de kunstkritiek ervoor dat zijn schilderijen in het 
politiek vooruitstrevende kamp ondanks hun moderne onderwerpen als behoudend golden. 
In tegenstelling tot Hayez bood Palagi’s werk – in het latere oordeel van Giuseppe Mazzini - 
weliswaar een blik op de historische realtà, maar drong het niet door tot de verità.64 Francesco 
Pezzi, die het Gian Galeazzo-schilderij besprak in de populaire en progressieve Gazzetta di 
Milano, bekritiseerde dan ook het gebrek aan uitdrukkingskracht en beleving op de gezichten 
en het kunstmatige, kille karakter van de compositie.65 
 Door deze preoccupatie met de vorm ging de romantische analyse totaal voorbij aan 
de inhoud en boodschap van het schilderij. De conservatieve criticus Giovanni Antonio 
Maggi daarentegen stond wél uitvoerig bij deze aspecten stil. Maggi maakte deel uit van de 
kringen rond de conservatieve, adellijke Milanese mecenassen Gaetano Melzi en Gian 
Giacomo Trivulzio en zou later onder meer het werk van Vicenzo Monti bezorgen, de 
classicistische dichter die zich op zijn beurt evenmin onbetuigd liet en de romantische kritiek 
op Palagi een ‘vileine aanval’ had genoemd.66 Terwijl de romantici pleitten voor een totale 

 
63 F. Mazzocca, ‘Palagi a Milano. Gli anni del compromesso romantico’ in: L’Ombra di core. Disegni del fondo 
Palagi delle Biblioteca dell’Ariciginnasio (Bologna, Grafis, 1989), C. Poppi (red.), 27-45.  
64 Mazzini, La pittura moderna in Italia, 77. Zie hierover ook: Mazzocca, ‘Palagi a Milano’, 27; A. Pelgrom, 
‘Painting in that old birth-land of all art’. Giuseppe Mazzini en de moderne schilderkunst in Italië’ in: Groniek. 
Historisch tijdschrift 166 (2005), 43-59, aldaar 55-59 en A. Villari, ‘I romantici e la pittura civile’ in: Romantici 
e Macchiaioli: Giuseppe Mazzini e la grande pittura europea (Milaan, Skira, 2005), F. Mazzocca (red.), 
tentoonstellingscatalogus Genua 2005, 87-109, passim. 
65 [F. Pezzi], ‘Esposizione in Brera – Quadro di Palagi’ in: Gazzetta di Milano 244 (1 september 1821), 1312-
1313 en opnieuw in: ‘Esposizione in Brera – Quadro di Palagi’ in: Gazzetta di Milano 251 (8 september 1822), 
1445-1446. De suggestie van Olson dat de figuur met de bakkebaarden achter de Franse koning voor Ludovico 
il Moro moet worden aangezien, lijkt me onjuist. Il Moro’s trekken waren, onder meer dankzij de Pala sforzesca, 
heel goed bekend, en Palagi was doorgaans zeer zorgvuldig, getuige bijv. zijn omvangrijke iconografisch archief 
en zijn eigen rijke kunstverzameling. 
66 G.A. Maggi, ‘Osservazioni (inedite) [...] intorno ad un quadro di Pelagio Palagi’ in: Biblioteca Italiana (1822), 
20-32. Zie over de rol van Maggi in de kring rond Trivulzio een van de volgende paragrafen. Monti’s uitspraak 
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synthese van vorm en inhoud, gingen classicisten als Maggi uit van een onveranderlijke 
beeldtaal waaraan iedere boodschap opgelegd kon worden. In het geval van het schilderij 
voor graaf Porro Lambertenghi bewonderde Maggi de vorm, maar onderschreef hij de 
inhoud bepaald niet. Zijn kritiek op deze eerste interpretatie van de episode gaf hij gestalte in 
een vergelijking met het tweede doek met dezelfde voorstelling, dat Palagi vrijwel gelijktijdig 
had geschilderd, een vergelijking die in de romantische kritieken slechts had geleid tot de 
constatering dat er sprake was van een fac simile.  
 Uit Maggi’s commentaar blijkt dat het bij deze beide varianten niet zozeer ging om 
twee verschillende visies op een historische episode an sich, maar veeleer om de vraag hoe dit 
voorval kon dienen als spiegel van bepaalde visies op de eigentijdse problematiek. Het tweede 
schilderij (1822), waarvan onlangs een voorstudie werd geveild (afb. 49), gold daarbij 
bovendien als antwoord op het eerste (1821). Maggi sprak zelfs van een ‘parodie’, doordat de 
opdrachtgever – ‘un cospicuo nostro concittadino’ – Palagi de voorstelling opzettelijk in 
spiegelbeeld had laten plaatsen. Die opdrachtgever was de pro-Oostenrijkse Milanese 
aristocraat Don Gian Giacomo Mellerio.67 Zoals de strikt iconografische interpretatie van 
Mellerio’s intimus Maggi laat zien, zorgde dit tegengestelde contemporaine perspectief dan 
ook voor een heel andere duiding van het tafereel. Door in deze versie – aldus de criticus – 
Isabella van Aragon tot protagoniste te maken, ‘svegliasi una lunga serie di patetiche 
considerazioni’. Als echtgenote van Gian Galeazzo, dochter van de koning van Napels en als 
moeder was zij namelijk de ultieme belichaming van het weerloze slachtoffer Italië, dat ten 
prooi zou vallen aan het verraad van Ludovico en aan de Franse agressie. Het doek moest 
daarmee dienen als afschrikwekkende verwijzing naar de rampspoed die de Franse Revolutie 
en Napoleon Italië hadden gebracht, en als waarschuwing aan het adres van de Fransgezinden 
onder de Italianen. 
 
Uit Palagi’s drie versies van hetzelfde tafereel van het bezoek van Karel VIII aan Gian 
Galeazzo Sforza blijkt hoezeer dezelfde historische episode voor meerdere uitleg vatbaar was. 
Achtereenvolgens een Bonapartist, twee revolutionaire patriotten en een sympathisant van het 
Oostenrijkse bestuur vonden in ogenschijnlijk vergelijkbare voorstellingen ieder datgene wat 
zijn eigen politieke opvattingen tot uitdrukking bracht. Deze constatering maant tot 
voorzichtigheid bij de interpretatie van historieschilderkunst. De betekenis van een afgebeelde 
episode is ambigu en kan niet altijd worden afgeleid uit hoe deze wordt voorgesteld, maar 
hangt veeleer af van hoe de negentiende-eeuwse beschouwer haar wil interpreteren. 
Categorieën als romantisch, neoclassicistisch, progressief, conservatief, patriottisch of 
reactionair zijn daarbij lang niet altijd bruikbaar, vooral niet in de neutrale, afstandelijke 
schilderkunstige retoriek van een ‘behoudende’ kunstenaar als Palagi. In zijn cyclus van het 
Gian Galeazzo-thema lijkt het laatste schilderij voor de pro-Oostenrijkse Mellerio bij de 
eerste aanblik zelfs het eerst in aanmerking te komen voor een ‘patriottische’ lezing. Pas de 
 

komt uit een brief aan Maggi, gedateerd september 1822, in: Epistolario di Vicenzo Monti (Florence, Le Monnier, 
1928-1931), A. Bertoldi (red.), 6 vol., aldaar vol. 5 (1818-1823), 448. 
67 Zie over hem: G. Mulazzani, ‘Giacomo Mellerio collezionista e mecenate’ in: Palazzo Mellerio. Una dimonra 
nobiliare della Milano neoclassica (Milaan, Divalsim, 1996), 115-133. 
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contextuele gegevens maken duidelijk dat het uitdrukking moest geven aan de anti-Franse 
sentimenten van de opdrachtgever, terwijl in de versie voor Alari juist de hoop gevestigd was 
op de ‘Napoleon’ Karel VIII en ook in het doek voor Porro het zieke Italië zijn steun inriep, 
vermoedelijk een verhulde verwijzing naar de pogingen van de federati om de Piemontese 
koning achter zich te krijgen. De typering van deze voorstellingen als Italia languente lijkt 
tenslotte evengoed van toepassing op de patriottische interpretatie van de episode als op de 
pro-Oostenrijkse visie. Opvallend genoeg vervulde de ‘vreemde veroveraar’ Karel VIII juist 
in de patriottische zienswijze de rol van verlosser, terwijl hij alleen in de reactionaire optiek 
als grote boosdoener gold.  
 
Lasagne con cacio: G.B. Niccolini en de politieke tragedie  
 
Thema’s uit de dynastieke geschiedenis van de Milanese hertogen lijken zich nauwelijks te 
hebben geleend om de geschiedenis patriottisch pathos in te blazen. De voorman van de 
romantische revolutie in de schilderkunst, Francesco Hayez, koos bijvoorbeeld hoogst zelden 
voor starre, haast ceremoniële taferelen als het voorgaande. Ook in het theater lijkt de 
voorstelling van dergelijke episoden nauwelijks vatbaar te zijn geweest voor (de) moderne 
ontwikkelingen. Ruim dertig jaar voordat Ermes Visconti in Il Conciliatore zijn beroemde 
pleidooi zou houden voor een romantische, historische literatuur, was het bezoek van Karel 
VIII aan Pavia al ten tonele verschenen in de Italiaanse theaters. In de jaren 1820, toen de 
discussie over de klassieke theaterdogma’s en het moderne historisch drama hevig woedde, 
kon het thema in vrijwel dezelfde vorm op het toneel terugkeren, de recente mode en de 
nieuwe vaderlandslievende bevlogenheid ten spijt. 
 In 1824 bracht de componist en choreograaf Giovanni Battista Giannini in het theater 
van Padua onder zijn eigen naam een ballet op de planken, dat in zeer weinig opzichten 
verschilde van de balletten waarmee Gallet en Herdlitzka in 1786 en 1801 succes hadden 
geoogst. Een jaar later startte dezelfde productie in Bergamo en aan het begin van 1828 
maakte ze haar opwachting in het Milanese Teatro alla Canobbiana.68 De synopsis in het 
libretto van deze voorstelling lijkt een getrouwe kopie van de edities van dertig jaar tevoren, 
met dezelfde onverschilligheid ten aanzien van de historische toedracht.69 De enige 
vernieuwingen scholen in de laatste akte van de versie uit 1828 en dienden er slechts toe de 
rolverdeling te accentueren. Zo wordt Ludovico’s bizarre karakter onderstreept, als hij uit 
frustratie om haar afwijzing Isabella van Aragon ten slotte het mes op de keel zet, ‘om zijn 
bloeddorst te lessen’. Daarnaast wordt de rol van Karel VIII als goedertieren vorst benadrukt, 

 
68 De bijbehorende libretti zijn respectievelijk: Carlo VIII Re di Francia In Pavia. Ballo tragico in cinque atti composto 
e diretto dal signor Gio. Battista Giannini (Padua, Tipografia Penada, 1824); Gio. Battista Giannini, Carlo VIII Re di 
Francia. Ballo tragico (Bergamo, Mazzoleni, 1825); Lodovico Sforza detto il Moro ossia Carlo VIII Re di Francia in 
Pavia. Ballo tragico in sei atti composto e diretto dal Sig. Gio. Batt. Giannini da rappresentarsi nell’I.R. Teatro alla 
Canobbiana il Carnovale dell’Anno Bisestile 1828 (Milaan, Stamperia Carlo Dova, 1828). De eerste twee bevinden 
zich in het Fondo Bonamici, de laatste in het Fondo Governativo Libretti. 
69 Ook hier begeeft Karel VIII zich pas naar Pavia na het overlijden van Gian Galeazzo en berooft Ludovico zich 
in dezelfde stad van het leven (zie het voorgaande). De onzorgvuldigheid van Giannini blijkt voorts uit zijn idee 
dat Ludovico in werkelijkheid door zijn eigen hand stierf in het kasteel van Navara [sic] en uit de 
naamsverwarring van Galeazzo met ‘Cajazzo’ (de Graaf van Caiazzo was generaal onder Francesco Sforza). 
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die het rechtvaardige bestuur van Gian Galeazzo looft en de misdaden van Ludovico bestraft, 
met als doel ‘di farne un’esemplare giustizia’.70 
 Ofschoon het ballet uit de tijd van de Repubblica Cisalpina in 1828 vrijwel 
ongewijzigd opnieuw werd uitgevoerd, is het onwaarschijnlijk dat er ook dezelfde betekenis 
aan werd toegeschreven. Zo men er al een verhulde politieke boodschap in had willen zien, 
dan was in de figuur van Karel VIII eerder sprake van een reactionaire historische spiegel van 
het als verlicht voorgestelde bestuur van de Oostenrijkers, dan van een bedekte blijk van 
hoop op Franse steun. Dat laatste scenario leek in de loop van de jaren twintig van de 
negentiende eeuw namelijk verder weg dan ooit, onder de ‘tweede restauratie’ van de 
Bourbons. De verwachtingen van de Italiaanse patriotten jegens Frankrijk liepen daarmee uit 
op een deceptie, die velen het gevoel gaf verraden te zijn. Dit alles leidde in de meest 
fanatieke patriottische kringen zelfs tot aversie tegen al wat Frans was. Om de diplomatie 
tenminste niet rechtstreeks te schofferen en de censor om de tuin te leiden, nam dit felle 
sentiment meestal een historische gedaante aan, in een representatie van een de vele Franse 
bemoeienissen uit het verleden met het lot van Italië.71 
 In Toscane was de Florentijnse dichter en dramaturg Giambattista Niccolini een van 
de voornaamste vertolkers van deze gevoelens. In 1833 zou hij het historisch drama Lodovico 
Sforza detto il Moro publiceren. Het was de eerste keer dat de episode van Karel VIII’s bezoek 
aan Pavia buiten Lombardije tot onderwerp van een artistieke representatie werd genomen. 
Niccolini’s stuk was daarnaast feitelijk de enige poging om te breken met de starre, 
legitimistische representatie van deze scène. Dat deze poging in latere voorstellingen 
nauwelijks navolging vond, lijkt vooral te wijten aan het subject. Karels beschaafde optreden 
leende zich niet goed voor een overtuigende aanklacht tegen de buitenlandse tyrannie. Het 
tafereel bood evenmin aanleiding voor een tirade tegen de Italiaanse broedertwisten en al 
zeker niet voor een lofzang op collectief verzet. 
 Niccolini’s Lodovico was dan ook een relatief mild intermezzo tussen veel explicieter 
werken van dezelfde auteur, zoals de tragedies Giovanni da Procida (1830) en Arnaldo da Brescia 
(1843). Vooral het eerstgenoemde werk, over de Siciliaanse opstand tegen het Franse gezag 
van de Anjou’s in 1282, had veel stof doen opwaaien vanwege de felle anti-Franse 
aantijgingen. De Franse ambassadeur in Toscane had er officieel protest tegen aangetekend, 
totdat het Buon Governo de opvoering ten slotte verbood. Niccolini getroostte zich bij 
Lodovico daarom ‘ogni sforzo per mettere in questa tragedia più affetti che politica’.72 Hij deed 
het officieel zelfs voorkomen alsof het stuk geen enkele toespeling op de actualiteit bevatte en 

 
70 Lodovico Sforza detto il Moro ossia Carlo VIII Re di Francia in Pavia (1828), 11-12, waarvan de recensie verscheen: 
‘Teatri. [...] I.R. Teatro alla Canobbiana – Ludovico Sforza, detto il Moro, ballo tragico in sei atti, composto e 
diretto dal sig. Gio. Batt. Giannini [...]’ in: L’Eco. Giornale di scienze, lettere, arti, aommercio e teatri 5 (venerdi 11 
gennaio 1828), 19. 
71 Een beroemd voorbeeld van dit anti-Franse sentiment in Toscane is het duel dat Gabriele Pepe in 1826 hield 
met niemand minder dan A. De Lamartine buiten de Porta S. Frediano in Florence, om de Italiaanse eer te 
wreken. Zie hierover: C. Spellanzon, Storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia (Milaan, Rizzoli, 1934), vol. 2, 
150-152. 
72 Brief van G.B. Niccolini aan Maddalena Pelzet, Florence, 30 april 1831, in: Ricordi della vita e della opere di 
G.B. Niccolini, raccolti da Atto Vannucci (Florence, Le Monnier, 1866) 2 vol., aldaar vol. 2 nr. 148, 143-144, aldaar 
144. 
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‘simpelweg niets dan de zuivere historie’ was.73 Niccolini hoopte zo uit de klauwen van de 
censor te blijven en even leek hij daarin te slagen. De ambtenaar Zuccagni-Orlandini 
oordeelde inderdaad over het manuscript dat geen enkele reden, noch een religieuze, noch 
een zuiver morele, noch een historische of politieke de uitvoering ervan in de weg stond.74  
 Zuccagni’s superieuren dachten daar echter heel anders over. Het hoofd van de 
censuur, Giovanni Bologna, noemde het manuscript zelf ‘oltremodo scorretto’ en voor de 
Toscaanse minister van Binnenlandse Zaken prins Neri Corsini was er geen twijfel mogelijk: 
‘La tragedia il Lodovico Sforza detto il Moro, benché avente per soggetto un avvenimento di più 
secoli addietro contiene tante allusioni ad avvenimenti recenti che sarebbe altrettanto 
inconveniente di permetterne la recita, quanto di deturparla con molteplici soppressioni e 
correzioni.’75 
 Natuurlijk speelde de auteur de vermoorde onschuld toen hij uitweek naar de 
uitgeversvrijhaven in het Zwitserse Capolago, waar in oktober 1833 twee edities van de 
tragedie van de persen van de Tipografia Elvetica rolden.76 In zijn inleiding herhaalde 
Niccolini nog eens geen enkele bijbedoelingen te hebben. Maar in zijn persoonlijke 
correspondentie onthulde hij dat zijn werkelijke oogmerk wel degelijk politiek was, immers: 
‘tragedie senza ombra di politica’ waren niet anders dan ‘lasagne senza cacio’.77 De komst van 
Karel VIII naar Pavia markeerde voor de dramaturg onvermijdelijk een gebeurtenis met 
repercussies tot in zijn eigen dagen: ‘questo fatto forma epoca, perché cominciarono allora 
tutte le sventure d’Italia’.78 Voor de Florentijnse censor was deze symbolische betekenis licht 
te begrijpen geweest, want slechts enkele jaren eerder hadden aan de oevers van de Arno de 
schilders Sabatelli en Bezzuoli opzien gebaard met doeken waarop dezelfde Franse monarch, 
op doortocht van Pavia naar Napels, werd voorgesteld als hoogst ongewenste bezoeker van 
Florence.79 Met de representatie van een episode die Italië meer met schaamte dan glorie 
vervulde, keerde Niccolini zich nadrukkelijk tegen een patriottische kunst(kritiek) die enkel 
pleitte voor een troostrijke schildering van de roemrijke momenten uit het verleden, zoals 
een recensent van zijn toneelstuk in 1834 deed. Juist de schuld en schande van het verleden 
moest de Italianen ingepeperd worden, die hadden Italië immers de ellende gebracht waarin 
het nog altijd verkeerde, zo repliceerde Niccolini. De ware schande en het ware gevaar 

 
73 Maar hij wist dat dit vrijwel onmogelijk was, zelfs als hij het werkelijk gewild zou hebben. Dat valt op te 
maken uit zijn woorden aan La Pelzet: ‘Si grida, fatti italiani: ma come trattarli senza che le opere vostre siano 
subito proibite da chi crede trovare allusioni ove non è che la pura e semplice istoria?’, Idem. Ook in het 
voorwoord bij de tragedie nam de auteur de schijn van politiek engagement weg en verzekerde de lezers dat 
‘qui non si cercarono allusioni ai tempi presenti’, G.B. Niccolini, ‘Lodovico Sforza’ in: Opere di G.B. Niccolini. 
Edizione ordinata e rivista dall’autore (Florence, Le Monnier, 1844) 2 vol., aldaar vol. 2, 159-258, ‘Avviso’, 161.  
74 A. de Rubertis, G.B. Niccolini e la censura toscana, supplement nr. 18 van het Giornale storico della letteratura 
italiana (Turijn, Giovanni Chiantore/Loescher, 1921), 70-71. Er waren hooguit, zo schreef Zuccagni, enkele 
‘troppo forti espressioni’. 
75 Idem, 76. 
76 De censor in Toscane zou publicatie van de tragedie pas in 1844 toestaan, in de hiervoor aangehaalde editie. 
Tot in 1847 was opvoering ervan verboden. Zie De Rubertis, G.B. Niccolini e la censura, 76-81. 
77 G.B. Niccolini aan Maddalena Pelzet, Florence, 28 juli 1834 in: Ricordi della vita e della opere di G.B. Niccolini, 
nr. 174, 180. 
78 G.B. Niccolini aan Felice Bellotti, Florence, 31 oktober 1831 in: Ricordi della vita e della opere di G.B. Niccolini, 
nr.154, 153-155. 
79 Zie hiervoor hoofdstuk vier. 
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school in het ontkennen of negeren van deze zwarte bladzijden uit de Italiaanse 
geschiedenis.80 
 
De klassieke eenheden getrouw, speelt Niccolini’s tragedie zich geheel af op één dag en één 
plaats, op 15 oktober 1494, in het kasteel van Pavia, ‘cieco labirinto di frodi e di delitti’.81 
Tegenover de twee deugdzame protagonisten, Isabella van Aragon en haar echtgenoot Gian 
Galeazzo Sforza, staan hier twee vijanden: Ludovico il Moro en de Franse koning Karel VIII. 
Niccolini’s protagoniste Isabella82 is ook hier de bezorgde moeder en echtgenote, die 
strijdbaar haar gevangenschap in het kasteel doorstaat. Behalve de vrees voor het lot van haar 
man en kinderen spreekt ze hier als ballinge (!) grote zorgen uit over de toekomst van haar 
vaderland het koninkrijk Napels83 en die van Italië als geheel, dat de ellende over zichzelf zou 
hebben afgeroepen: ‘Ah! Noi peggiori / Siam de’ nostri nemici’. Ludovico il Moro is voor 
Isabella hiervan het levende bewijs. De rechtschapen Gian Galeazzo doet in vaderlandsliefde 
niet onder voor zijn ega; hij had zelfs zijn rechten op de hertogstroon aan Ludovico willen 
afstaan als dat Italië had kunnen redden. Maar de hoop die bij Isabella nog leeft, heeft de 
jonge hertog al opgegeven. Voor het lot van Italië geeft hij niets meer, net zo min als voor 
zijn eigen leven. Van zijn neef Karel VIII valt al helemaal niets te verwachten, zo houdt 
Isabella hem voor: ‘Qui viene / Per la sua sicurezza [...] Ah, mal tu speri / Privati affetti in 
cor del re!’84  
 Karel VIII is bij Niccolini dan ook niet de nobele, verlichte heerser uit de balletten 
van Gallet en Giannini. Hij veinst zich het lot van Gian Galeazzo aan te trekken, enkel om 
zijn ware motieven te maskeren. Oorlog is voor hem primair een jacht op buit, net als voor 
zijn leger, dat Niccolini schetst als een horde ‘Ladron tolti alle pene’ die vanaf de Alpen 
likkebaardend op de rijkdommen van Italië neerkijkt.85 Het machteloze verzet tegen de 
Franse overmacht wordt ironisch genoeg geleid door enkele individuen die zelf mede 
schuldig zijn aan de Franse invasie, maar nu hun fouten inzien. De republikeinse edelman 

 
80 ‘Lettere inedite di Giambattista Niccolini e F.D. Guerrazzi’ in: Rivista Europea anno V (1874), vol. III, fasc. II 
(juli), 249-253. Niccolini reageert hiermee op een brief van 11 januari 1834 van graaf Giuseppe Ricciardi, die 
zijn kritiek op het toneelstuk kort daarna zou publiceren in ‘Lodovico Sforza, detto il Moro, tragedia di Gio. 
Battista Niccolini’ in: Il Progresso 8 (mei/juni 1834), 93-104. Zie ook: Ricordi della vita e della opere di G.B. 
Niccolini, 180-182. Een mildere recensie was: ‘Lodovico Sforza, detto il Moro, tragedia di Gio. Battista 
Niccolini. Capolago, dalla tipografia Elvetica’ in: Indicatore, vol. IV van de 3e serie (1834), ondertekend door 
G.R., die vooral de ‘calore con cui procedono l’azione e i dialoghi’ prees, aldaar 140. 
81 G.B. Niccolini, ‘Lodovico Sforza’, 204. Niccolini verdiept zich in de geschiedenis en de plattegrond van het 
kasteel met behulp van S. Breventano’s Storia dell’antichità, nobiltà e cose notabili di Pavia (Pavia, 1576), een gids 
waarvan Felice Bellotti hem een kopie toestuurde. Zie de brieven nrs. 154 e.v. in: Ricordi della vita e della opere di 
G.B. Niccolini, 154-156 en de opmerkingen van Niccolini bij de derde akte in de ‘Annotazioni’ bij de tragedie, 
‘Lodovico Sforza’, 253. 
82 Niccolini aan Maddalena Pelzet, 30 april 1831, 143. 
83 ‘Fato della mia patria: andrà si bella / Parte d’Italia in servitù straniera!’, G.B. Niccolini, ‘Lodovico Sforza’, 
171. 
84 Idem, 173-174. 
85 Karel is alles behalve de boodschapper van de vrede: ‘la pace infida, / E non la guerra io temo’, en die oorlog 
is een rooftocht: ‘Guerra non sia, ma caccia. A dirti il vero / Questa Italia mi par stanza di cervi’, Idem, 191. 
Voor Niccolini’s beeld van het Franse leger, zie aldaar, 177. Niccolini baseerde zich hier vermoedelijk op de 
interpretatie door Carlo De’ Rosmini, Dell’Istoria di Milano (1820), boek XIV, van de beschrijvingen van Franse 
auteurs als André de la Vigne, Mézeray, Commynes en Daniel; zie ‘Annotazioni’ bij Niccolini, ‘Lodovico 
Sforza’, 246. 
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Corrado Bisignano - een creatie van Niccolini - had eerder de Franse hulp ingeroepen in zijn 
streven in Napels de Aragons ten val te brengen.86 De historische figuur Carlo Barbiano, graaf 
van Belgioioso, had als ambassadeur van Ludovico aan het Franse hof voor hetzelfde gepleit. 
Later wordt hij door schuldbesef verteerd en houdt hij Il Moro het vernietigende vonnis van 
het nageslacht voor: 
 

‘Hai compra 

La servitù d’Italia, e quanto costa 

Saper non puoi; lo sveleranno i molti 

Secoli di sventura e di vergogna, 

Che tu sul capo alla tua patria aduni.’87 
 
Voor dergelijke verwijten is Ludovico echter totaal ongevoelig; in de tragedie is hij iedereen 
te sluw af. Hij speldt Belgioioso op de mouw heimelijk naar het herstel van de republiek te 
streven,88 ontmaskert de samenzwering van Bisignano tegen de Franse koning en maakt 
Isabella in Karels ogen medeplichtig aan dat complot.89 De enige die zich niet om de tuin laat 
leiden, is Gian Galeazzo, maar hij is reeds ten dode opgeschreven.90 Als Karel VIII ten slotte 
vertrekt in de veronderstelling dat de rust in Milaan is weergekeerd nu hij de hertogskroon 
aan Gian Galeazzo heeft toegekend, speelt Ludovico listig de hertogelijke en republikeinse 
facties tegen elkaar uit. Pas wanneer hij het ‘diploma’ tevoorschijn haalt waarmee de 
Oostenrijkse keizer Maximiliaan hém de hertogelijke investituur beloofde, wordt duidelijk 
hoe hij iedereen heeft bedrogen. Ludovico kroont zichzelf met de hertogskroon, terwijl Gian 
Galeazzo sterft in de armen van Isabella.91 Die vervloekt hartgrondig de man, die haar niet 
alleen van haar familie, maar ook van haar vaderland beroofde. In haar klaagzang weerklinken 
de verwijten die Ludovico al vanaf de eerste akte boven het hoofd hingen, in het citaat uit 
Ariosto’s Orlando furioso dat Niccolini zijn publiek als motto voorhield:  
 

 
86 Bisignano is hier de roekeloze tirannenhater: ‘Ho braccio e cor: l’uno i tiranni aborre / L’altro gli uccide.’ 
Niccolini licht toe dat hij dit personage zelf uitvond, maar haast zich toe te voegen dat de familie Bisignano 
behoorde tot de baronnenfamilies, die na de samenzwering tegen Ferdinando I uit Napels werden verbannen en 
die ‘avevano continuamente incitato Carlo al passaggio in Italia’. Zie ‘Annotazioni’, 244. 
87 Niccolini, ‘Lodovico Sforza’, 185. Het was de uitgebreide dialoog tussen Ludovico en Belgioioso waar de 
censuur de grootste moeite mee had. (Zie ‘Annotazioni’, 248-250 en De Rubertis, 68 en 80). Het overtuigde 
republikanisme van Belgioioso vormde een evidente parallel met de politieke sympathieën van Niccolini. 
88 Niccolini, ‘Lodovico Sforza’, 183-187. 
89 Dat had de listige, jaloerse Beatrice D’Este bewerkstelligd. Niccolini baseert zijn scherpe oordeel onder meer 
op de getuigenissen van Giovio, Litta en Roscoe, ditmaal in strijd met het beeld dat in Ariosto’s Orlando van 
haar wordt geschetst (zie onder). 
90 Gian Galeazzo werpt zijn neef Karel zijn alliantie met Il Moro voor de voeten: ‘hai tu condotto / Di Francia il 
trono a una maggior bassezza, / O alleato al tiranno’, Niccolini, ‘Lodovico Sforza’, 213. 
91 Net als De’ Rosmini en Guicciardini wijst ook Niccolini op het losbandige leven van de jonge hertog, bij 
monde van Ludovico: ‘Il molle / Sulle vie del piacer corse alla morte.’ Maar dat Gian Galeazzo uiteindelijk stierf 
door vergiftiging, leek voor de auteur vast te staan: ‘Il più degli istorici sono concordi nell’asserire che Giovan 
Galeazzo fosse ucciso da un lento veleno’ (Niccolini aan Felice Bellotti in: Ricordi, 155). Deze aanklacht wordt in 
de tragedie door Gian Galeazzo zelf bevestigd: ‘L’occulte forse di mortal veleno / Che il perfido mi diè’ (255). 
Om zijn verdenking te verzwaren ensceneert Niccolini in zijn stuk zelfs een ‘secondo delitto’ (214), waarover 
Niccolini ook in zijn briefwisseling met Bellotti spreekt: ‘due avvelenamenti’ (Ricordi, 154-56). Zie hierover ook 
de ‘Annotazioni’, 255. 
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‘Troppo fallò chi le spelonche aperse, 

Che già molt’anni erano state chiuse; 

Onde il fetore e l’ingordigia emerse, 

Ch’ad ammorbare Italia si diffuse. 

Il bel vivere allora si summerse; 

E la quiete in tal modo s’escluse, 

Ch’in guerre, in povertà sempre e in affanni 

È dopo stata, ed è per star molt’anni.’92 
 
Erfenis en testament 
 
Ondanks enkele verhitte, patriottische passages ontbeerde de tragedie van Niccolini de 
coherentie en eenduidigheid die auteurs als Berchet en Guerrazzi in dezelfde periode wisten 
te geven aan historische thema’s als de Slag bij Legnano en het Beleg van Florence. Misschien 
werd Niccolini beperkt door het klassieke kader waarbinnen hij verkoos te opereren, maar 
vooral de complexiteit van het subject en het ontbreken van een collectieve dimensie in de 
historische representatie lijken de toetreding van deze episode tot de patriottische canon in de 
weg te hebben gestaan.93  
 Niccolini’s toneelstuk toonde niettemin aan dat het onderwerp tot ver buiten Milaan 
wist te fascineren. In 1832 deed de jonge performing poet Luigi Cicconi Florence aan en 
speelde er op verzoek van het publiek in een privétheater in zijn eentje een geïmproviseerde 
tragedie over Lodovico il Moro, waarvan vooral twee ‘koren’ indruk maakten.94 Van 
patriottische allusies ontbrak hier getuige een recensie elk spoor. Het onderwerp leek eerder 
als historisch curiosum of als zedenspiegel te worden gewaardeerd. Een soortgelijke observatie 
kan worden gemaakt bij enkele andere literaire bewerkingen van dezelfde episode, die in de 
jaren daarna verspreid over het schiereiland het licht zagen. In het vijfde decennium van de 
negentiende eeuw, dat in toenemende mate werd gedomineerd door de ‘monocultuur’ van 
de grote patriottische mythen, lijken dergelijke onduidelijke, meerduidige literaire 
bewerkingen hun aantrekkingskracht te hebben verloren. 
 Met Giuseppe Campagna’s tragedie Lodovico il Moro (1834) deed de geschiedenis van 
Gian Galeazzo’s dood ook in Napels zijn intrede; een latere editie werd zelfs in het afgelegen 
Cosenza gedrukt.95 Aangezien de alliantie van Ludovico il Moro met Karel VIII de prelude 

 
92 Ariosto, Orlando Furioso, XXXIV, 2. 
93 A.M. Banti, La nazione del Risorgimento (2000), m.n. ‘Morfologia del discorso nazionale’, 56-108, rekent tot 
die ‘canon’ vooral werken met een sterk eenduidige boodschap en een nadruk op collectiviteit (de bloedband, 
gemeenschappelijke taal, het nationale eergevoel en het ‘pact’ om dat te wreken, zuiverheid van de vrouw, 
primaat van de cultuur en de religie), die hier ontbreekt of te vergezocht zou zijn. 
94 Zie voor de recensie van Cicconi’s optreden X., ‘Tragedie improvvisate dal sig. Cicconi in Firenze’ in: 
Antologia 138 (juni 1832), 228-231. 
95 G. Campagna, Lodovico il Moro: tragedia (Napels, Fibreno, 1834) en Idem, Tragedie di Giuseppe Campagna 
(Cosenza, Migliaccio, 1842). Hier is gebruik gemaakt van de geïllustreerde editie Lodovico il Moro. Tragedia in: 
Teatro tragico italiano pubblicato sotto gli auspici di S.A.R. il principe D. Lepoldo Borbone conte di Siracusa [ecc.] (Napels, 
Nagar, 1851), L. Firraio (red.), vol. V, aldaar p. 333-369. In het Milanese tijdschrift Biblioteca Italiana bleven de 
Napolitaanse avonturen van Ludovico il Moro niet onopgemerkt: in 1834 werd opgemerkt dat het stuk aldaar in 
het Teatro de’ Fiorentini niet op het onverdeelde enthousiasme van het publiek kon rekenen: ‘Certamente 
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vormde voor de onttroning van de Aragons, is de belangstelling voor het onderwerp in deze 
contreien niet verwonderlijk. Isabella is hier dan ook de hoofdpersoon, die de veldtocht van 
Karel in het zuiden tegen elke prijs wil afwenden. Haar grootste woede is echter niet tegen de 
Franse monarch, maar tegen Ludovico gericht: ‘Straniero che dico? D’oltremonte viene / 
L’assalitor, ma nell’Italia nacque / Il disumano, che a venir l’indusse.’96 Isabella’s verdenkingen 
worden bevestigd als Ludovico het hertogdom verlaat om samen met de Franse ‘oltramontane 
gloriose insigne’ tegen de Aragons op te trekken, met als doel ‘fomentar gli sdegni, e render 
vana / Qualunque speme di concordia’.97 Dit blijkt echter slechts een afleidingsmanoeuvre, 
net als Ludovico’s eerdere verklaring afstand te doen van zijn voogdijschap over de jonge 
hertog Gian Galeazzo. Eenmaal buiten Milaan maakt hij Karel bang voor een brede Italiaanse 
alliantie tegen de Fransen, onder aanvoering van Isabella. Als vervolgens een valse 
boodschapper het bericht brengt dat de jonge hertog door een ernstige ziekte is getroffen, 
krijgt Ludovico toestemming terug te keren naar het kasteel in Pavia. Zodra hij daar voor 
Isabella opduikt, weet die hoe ze is bedrogen. Il Moro houdt zijn wrede triomf niet langer 
voor haar verborgen: ‘Or fremi nel pensar che il ducal soglio / Già tengo, or fremi nel vederti 
schiava / Di chi ti rese vedova...’98 Het vergif dat twee van Ludovico’s handlangers Gian 
Galeazzo hadden toegediend, doet zijn dodelijke werk; Isabella trekt zich terug in een leven 
als moeder; Ludovico bestijgt ten slotte de troon. 
 Terwijl de contemporaine historiografie en de tragedies van Niccolini en Campagna 
de verspreiding van de episode in geografisch opzicht bespoedigden, ondernam de Pavese 
journalist Defendente Sacchi in 1836 een poging ook het sociale bereik van deze geschiedenis 
te bevorderen. In het blad Cosmorama pittorico, dat als motto ‘molto per poco’ voerde, schreef 
hij een tweedelig artikel onder de titel ‘Carlo VIII nel Castello di Pavia. Scena storica’.99 De 
lezer wordt daarin bij de hand genomen door twee eenvoudige Pavezen – onder wie de 
schildknaap van Gian Galeazzo - die de komst van de Franse koning in Pavia afwachten, met 
gemengde gevoelens van nieuwsgierigheid en vijandigheid. Hun stille hoop dat Karel VIII de 
zieke hertog kon laten genezen, en Ludovico kon ontmaskeren als diens moordenaar,100 zou 
spoedig vervliegen. Karel heeft weliswaar een nobeler voorkomen dan de roversbende van 
‘gente fuggita al laccio ed alla carcere’101 waaruit zijn leger bestaat, maar wenst niet zijn 
bondgenoot Ludovico af te vallen, ook niet nadat hij zelf heeft gezien onder welke 
erbarmelijke omstandigheden de hertog Gian Galeazzo en diens vrouw Isabella in het kasteel 
worden vastgehouden. De luxe en het ceremonieel waarmee hij door Ludovico wordt 

 

l’argomento non è una bella memoria pe’ Napoletani e pe’ Milanesi, che sebbene l’autore siasi studiato di 
renderlo tragediabile, pure non vi è del tutto riuscito a giudizio del pubblico’, ‘Varietà’ in: Biblioteca Italiana 74 
(1834), 427. Zie over de auteur P. Crupi, ‘Introduzione’ bij: G. Campagna, Lodovico il Moro (Cosenza, 
Ruberttino, 2005), P. Crupi (red.), vii-xii. 
96 Campagna, Lodovico il Moro, 348. 
97 Idem, 358. 
98 Idem, 367. 
99 D. Sacchi, ‘Carlo VIII nel Castello di Pavia. Scena storica’ in: Cosmorama pittorico 3 en 5 (1836), resp. 17-19 en 
37-39. 
100 Net als voor Sacchi lijkt voor de beide Pavesi vast te staan dat Ludovico de jonge hertog ‘quella polvere 
bianca infernale, che non ha sapore, ma uccide lentamente’ had laten toedienen. De overeenkomst met de 
beschrijving van Niccolini van ditzelfde vergif is opvallend, zie Niccolini, ‘Lodovico Sforza’, 255. 
101 Sacchi, ‘Carlo VIII nel Castello di Pavia’, 17-18. 
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onthaald, doen de Franse koning de ellende van zijn eigen neef spoedig vergeten. Om zijn 
verwijt aan Karel VIII kracht bij te zetten, wijst Sacchi er ten slotte op hoe de koning ook 
zijn belofte verkwanselde om zich ‘als een vader’ over de kleine Francesco Sforza, het zoontje 
van het hertogelijk paar, te ontfermen.102  
 Sacchi wilde met het verhaal zijn publiek niet meer dan oppervlakkige kennis 
bijbrengen van een cruciale periode in de Italiaanse geschiedenis. Daarbij bracht hij het 
tragische lot van Gian Galeazzo en Isabella naar voren als metafoor voor de ondergang van de 
Italiaanse onafhankelijkheid. Voor dit publiek werd de tragiek van dit tijdvak op deze manier 
treffender geïllustreerd dan bijvoorbeeld met de beschrijving van een veldslag tussen de 
Napolitanen en de Fransen. Toch bleef er tussen de hoofdrolspelers en het publiek een 
afstand bestaan die echt bevlogen patriottische empathie in de weg stond. Het beschreven 
voorval was immers niet meer dan dynastiek machtsgekonkel, waaraan ‘gewone’ Italianen – 
met wie de lezer zich zou kunnen identificeren – geen deel hadden. De personages die Sacchi 
had geïntroduceerd om dit te ondervangen bleven uiteindelijk slechts toeschouwers. 
Bovendien kende de episode alleen maar verliezers, geen helden. Het voorval leende zich 
daarmee niet voor een militant patriottisme; de toon bleef mild. 
 Hierdoor ging de aandacht uit naar andere aspecten, zoals de curieuze karaktertrekken 
en beweegredenen van de historische figuren. In de schildering ervan traden in nieuwe 
literaire representaties uit de late jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw 
opmerkelijke variaties op. Daarmee namen deze voorstellingen afstand van de steeds 
uniformere patriottische geschiedcultuur van deze jaren, waarin bovendien – al dan niet met 
succes – een steeds zwaarder beroep op authenticiteit werd gedaan. In Giovanni Campiglio’s 
historische roman Lodovico il Moro o condizioni, usi, costumi, singolarità e memorabili avvenimenti di 
Milano sulla fine del secolo XV (1837), toch een ‘componimento attenuto alla storica verità assai 
[…] strettamente’, wordt Ludovico’s voornemen om de Franse legers Italië binnen te laten 
toegeschreven aan Beatrice D’Este.103  
 Pietro Turati maakt het in zijn drama Lodovico il Moro (1841) nog bonter. Reeds in 
zijn voorwoord waarschuwt hij de lezers en toehoorders: ‘Il fatto è fornito dalla Storia; 
l’interpretazione e lo svolgimento del medesimo sono materia meramente dell’arte.’104 Turati’s 
stuk blijkt vooral te steunen op de meest discutabele uitlatingen van zijn bronnen Bernardino 
Corio, Antonio Grumello en Pietro Verri. De basis voor zijn plot wordt in de eerste plaats 
gevormd door de suggestie van Corio, overgenomen door Verri, omtrent de rivaliteit tussen 
Isabella van Aragon en Beatrice D’Este: ‘tanta emulazione e sdegno cominciò tra ambedue 

 
102 Idem, 39.  
103 G. Campiglio, Lodovico il Moro o condizioni, usi, costumi, singolarità e memorabili avvenimenti di Milano sulla fine del 
secolo XV (Milaan, G. Truffi, 1837), 81, zoals ook met verbazing werd opgemerkt door de recensent van 
Biblioteca Italiana 89 (januari 1838), 83-84, die de roman ‘un po’ troppo positivo o scarso d’invenzione’ noemde. 
Campiglio was onder meer de auteur van een Storia di Milano scritta dietro la scorta particolarmente di quella del 
cavaliere Carlo de’ Rosmini (1829), waarover zie hoofdstuk 2, een Storia generale d’Italia (1835-1836) en een aantal 
historische romans met overwegend Milanese thema’s, zoals Oldrado (1829) en La figlia d’un ghibellino (1830). 
104 P. Turati, Lodovico il Moro. Dramma in tre atti (Milaan, Visaj, 1841), fasc. 354 van: Biblioteca Ebdomadaria-teatrale 
o sia raccolta della più accreditate tragedie, commedie, drammi e farse del teatro Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese e Tedesco 
nella nostra lingua voltate, in één band met: La scala doppia. Commedia in un atto del sig. Eugenio Planard., 4-63, 
aldaar 5. 
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che fu causa dell’eversione dell’impero’.105 In haar felheid onthult Beatrice wat er volgens 
Turati schuilging achter het nobele voorkomen van deze edelvrouwen en - wat schokkender 
is – in vrouwen in het algemeen: ‘Le duchesse s’infamano come le altre donne. […] Non ti 
faccia abbaglio la maestà del volto, la solennità degli atti; credi agli incanti de’ maghi, credi ai 
presentimenti di felicità, credi ai racconti delle fate, ma non credere alla virtù della donne.’106 
Verwijzingen naar de historische context blijven hier nagenoeg beperkt tot een haast 
komische scène in de eerste akte, waarin raadsheer Antonio Landriano met Ludovico de 
‘ingekomen stukken’ van die dag doorneemt, waarbij de oogst van jaren aan snode plannen in 
één keer wordt binnengehaald.107 Het is tekenend dat Turati vervolgens juist een discutabel 
element uit de overlevering breed uitmeet: de vermeende vergiftiging van Gian Galeazzo. 
Ook deze passage grenst aan het lachwekkende: Gian Galeazzo denkt een wonderdrankje in 
te nemen dat hem zijn eigen twijfel aan de huwelijkse trouw van zijn echtgenote doet 
vergeten en een nieuw leven biedt; Beatrice hoopt de jaloezie van haar rivale op te wekken 
door Gian Galeazzo met een afrodisiacum te verleiden. Intussen is Ludovico iedereen te slim 
af door de ampul in het geniep met een dodelijk gif te laten vullen.108 Gian Galeazzo sterft, 
waarna Il Moro openlijk zijn eigen vrouw van de moord beticht. Vervolgens leert hij haar 
echter zich te troosten met hun succes, wijzend op de hertogstroon: ‘Se il cuore ti rimorde, 
siediti là [...] qui non si sentono i rimorsi.’109 In plaats van met de triomf van Ludovico eindigt 
Turati’s stuk met diens ondergang. In een soort catharsis zet hij uiteen hoe Ludovico de 
Franse steun ziet omslaan in vijandschap,110 zijn kroon kwijtraakt en ten slotte moet aanzien 
hoe zijn vrouw hem als hoofdschuldige van de gifmoord aanwijst, voordat ze haar laatste 
adem uitblaast. Isabella heeft aldus haar wraak en besluit: ‘Giustizia per ambendue!’111 
 
Ludovico’s schuld aan het familiedrama dat in schilderkunstige en literaire representaties 
centraal staat, kan worden opgevat als metafoor voor zijn schuld aan de ondergang van zijn 
staat, en in bredere zin die van Italië. De historiografie daarentegen rekende onomwonden 
met hem af op basis van zijn falen als politicus. 
 Het belangrijkste verwijt aan Il Moro bleef daarbij ontegenzeggelijk het feit dat hij in 
zijn tomeloze machtshonger de poorten had geopend voor de Franse legers en daarmee de 
onafhankelijkheid van zijn hertogdom en van heel Italië had prijsgegeven. Die conclusie, al 
door Guicciardini getrokken, leidde in de loop van de negentiende eeuw tot steeds bitterder 

 
105 Turati gebruikt hier de woorden van Bernardino Corio (Historia di Milano, 1503), zoals die ook waren 
aangehaald door Verri, Storia di Milano, vol. 2, 80, noot 1. De geschiedenis van Milaan van Corio zou voor het 
eerst worden hedrukt in 1853: Storia di Milano riveduta ed annotata dal prof. E. De Magri (Milaan, Colombo, 1855-
57), 3 vol. Over De Magri, zie hoofdstuk twee. 
106 Turati, Lodovico il Moro, 27. 
107 Nl. Bona di Savoia is door Ludovico de voogdij over haar eigen zoon Gian Galeazzo ontnomen; Simonetta is 
onthoofd; keizer Maximiliaan belooft Ludovico de hertogelijke investituur, Karel VIII schrijft hem hoe hij tegen 
Napels oprukt, Idem, 15-18. 
108 Turati, Lodovico il Moro, 319. 
109 Idem, 53. 
110 Ludovico reageert fel op dit ‘verraad’. De scherpe bewoordingen waarmee hij op de Fransen afgeeft, doen 
ironisch genoeg denken aan de taal waarmee auteurs als Guerrazzi of Niccolini hen hekelden, en krijgen iets 
parodisch doordat ze uit de mond van aartsverrader Ludovico komen. 
111 Idem, 63. 
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verwijten en kwam Ludovico op de reputatie van een volkomen immorele 
machtswellusteling te staan,112 in de grote historiografie van het Risorgimento - in het werk 
van Sismondi, Balbo, Troya en vele anderen - zelfs op de beschuldiging van landverraad. De 
luttele pogingen om de politieke reputatie van Ludovico nog enigszins te redden kwamen 
voor rekening van Milanese auteurs die voor een jeugdig publiek schreven, met als enig 
oogmerk de lokale trots aan te wakkeren. Zij ontdeden hun eigen, particuliere geschiedenis 
van Milaan van haar scherpe kanten en stelden consequent elk aspect ervan in een gunstig 
daglicht.  
 Het meest treffende voorbeeld van deze tendens was het werk van de eerder 
genoemde Giovanni Battista Bazzoni, die zowel in zijn compendium voor de jeugd Milano 
nei secoli passati (1828) als in de novelle Zagranella o una pitocca del 1500 (1845) in alle 
toonaarden zweeg over Ludovico’s duistere kanten en politiek opportunisme. Sterker nog, 
Bazzoni beschreef de ondergang van Il Moro haast in tragiheroïsche termen. Hij prees 
Ludovico’s optreden bij het beleg van Novara (afb. 50) en sprak zijn afschuw uit over het 
verraad van de Zwitserse huurlingen dat leidde tot de arrestatie van de hertog, wiens goede 
naam hierdoor ten onrechte in de vergetelheid raakte omdat hij op vreemde bodem en in 
gevangenschap zijn laatste jaren moest slijten. Om dat onrecht te repareren stelde de 
romancier ten slotte zelfs voor dat in het Franse Loches, waar Ludovico in 1508 aan zijn 
einde kwam, een gedenksteen zou worden aangebracht: ‘Ignoriamo se qualche nostro 
concittadino, trovandosi per diporto o per negozi in quelle parti della Francia, memore di 
Lodovico Sforza il Moro, visitando il castello di Loches abbia avuto il pensiero di pagare il 
debito di una povera lapide a quell’antico principe, in nome della patria.’113  
 Maar Bazzoni was een roepende in de woestijn. In de serieuze historiografie van 
Bazzoni’s tijd werd juist getracht het oordeel dat generaties aan geschiedschrijvers over 
Ludovico hadden geveld met historische documenten te staven. Omdat dit oordeel 
samenhing met een ommekeer in de geschiedenis van heel het Italiaans schiereiland, bleven 
die pogingen niet tot Milaan beperkt. Op instigatie van de Florentijnse markies Gino 
Capponi was de voormalig bibliothecaris van de Biblioteca Palatina Giuseppe Molini in 1831 
naar Parijs getogen en had in de Koninklijke Bibliotheek gespeurd naar documenten over de 

 
112 Pietro Verri kiest de volgende woorden: ‘Lodovico era un usurpatore, ma lo era grandiosamente. Egli si era 
sottratto alla morale, ed erasi scelta per giudice quella funesta ragion di Stato, che suol preferire i misfatti illustri 
alla oscura virtù’, Storia di Milano, vol. 2, 83. 
113 G.B. Bazzoni, Zagranella o una pitocca del 1500 (Milaan, Sonzogno, z.j.), 64. De andere verwijzing betreft het 
compendium Milano nei secoli passati ossia descrizioni, feste, avvenimenti, usi, leggi, costumi antichi di questa città, tratti 
da cronache dei tempi. Almanacco per l’anno bisestile 1828 (Milaan, presso Giovanni Bernardoni 1827), waarvan de 
prospectus en het voorwoord werden ondertekend door G.B.B., vermoedelijk Bazzoni. Het betreft een zeer 
eenvoudig en goedkoop boekje in klein formaat, duidelijk bedoeld voor een Milanees lekenpubliek, de jeugd en 
de lagere klassen, om de ‘deficienza di popolari tradizioni’ te keren. Het kan daarmee gelden als de populaire 
tegenhanger van de eerder genoemde, luxueuze reeks gravures met toelichting Fasti di Milano, waarvan 
omstreeks dezelfde tijd de laatste aflevering verscheen, zie alhier hoofdstuk twee. Milano nei secoli passati werd 
aangekondigd in: Il nuovo ricorglitore III (1827), 842-844. De passages betreffende dit hoofdstuk uit de Milanese 
geschiedenis zijn in twee ‘tafels’ gevat: nr. V, ‘Entrata in Milano di Gian Giacomo Triulzio, Generale 
dell’esercito di Francia’, gebruikmakend van de Storia di Milano di G.A. Prato, en nr. XVII, ‘Rassegna 
dell’esercito di Lodovico Sforza all’assedio di Novara’ (afb. 40), waarbij selectief wordt geciteerd uit Corio’s 
geschiedenis van Milaan. De ‘Storia di Milano scritta da Giovanni Andrea Prato dall’anno 1499 al 1519’ 
verscheen voor het eerst in druk in Archivio storico italiano III (1842), 217-418. 
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Italiaanse geschiedenis.114 Hij vond onder andere twee brieven van de hand van Ludovico, 
geschreven tijdens de beginperiode van diens gevangenschap in Frankrijk in Pierre-Encise of 
Lys Saint George, nog voor hij werd overgeplaatst naar Loches. De brieven, waarin Ludovico 
zich andermaal een listig intrigant betoont die de Franse koning met verdachtmakingen en 
beloften tot genade wil bewegen, zijn voor Gino Capponi, die ze toelichtte, een ‘documento 
singolarissimo della indole del Moro e di quelle qualità che furono la ruina sua e dell’Italia. 
Basso d’animo, attivo d’ingegno, e stoltamente presuntuoso delle sue arti, ambisce anche 
prigioniero di governare co’ suoi consigli l’Italia ed il Mondo.’115  
 De Milanese historicus Cesare Cantù, die Molini om zijn vondsten lof toezwaaide in 
de artikelenreeks ‘Lavori di storica erudizione’ in de Rivista Europea, nam in zijn bespreking 
integraal een van de brieven op, omdat die – zoals hij milder formuleerde - ‘specialmente dee 
interessare a noi Milanesi, riguardando uno dei più illustri che la storia nostra ricordi, cioè il 
Moro, allorché, vittima delle sue tranellerie, gemeva o stizziva nelle prigioni francesi’.116 
Aanvullend bewijsmateriaal werd geleverd door Carlo Morbio, die in 1839 en 1840 een 
verzameling brieven publiceerde die hij in eigen bezit had, waaronder een tweetal 
handschriften van Ludovico.117  
 Het meeste opzien baarde evenwel een document waarvan Molini het bestaan al had 
aangekondigd en dat in de Parijse Koninklijke Bibliotheek was gelokaliseerd door de 
Padovaanse professor Antonio Marsand: een heus politiek testament van Ludovico il Moro. 
Voor Gino Capponi stond al van tevoren vast wat daaruit zou blijken: ‘Allora il fatale 
traditore dell’Italia verrà da se a rivelarsi tutto intero, quale ce lo ha tratteggiato in nobili versi 
il profondo Niccolini.’118 De inleiding bij het document, dat in 1836 te Florence bij de 
uitgeverij van Molini verscheen, ademde dezelfde geest: doel van de openbaring van de tekst, 
die Ludovico vermoedelijk had opgesteld kort na de dood van Beatrice, was bovenal 
Ludovico’s ware aard te onthullen.119 De vergetelheid waarin het document was geraakt was 

 
114 Doel van Molini’s missie was de brief aan François I te vinden waarvan Benvenuto Cellini in zijn 
autobiografie melding maakt. Zie het voorwoord bij de uitgave: Documenti di storia italiana copiati su gli originali 
autentici e per lo più autografi esistenti in Parigi da Giuseppe Molini già bibliotecario palatino (Florence, Tip. all’Insegna 
di Dante, 1836-1837), 2 vol. De documenten werden steeds toegelicht door ‘Note’ van de hand van Gino 
Capponi. 
115 Documenti di storia italiana, vol. 2, resp. nr. XV. ‘Memoriale di Lodovico il Moro. Aprile o Maggio 1500 (Libr. 
R. MSS. Vol. N. 8491 a c 209)’ en XVI, ‘Lettera di Lodovico il Moro senza data, ma del Maggio 1500’ [‘Manca 
la direzione, ma pare che fosse indirizzata al Balì di Dijon. La firma è autografa’], 40 e.v. In de tweede brief 
tracht Ludovico de ‘Franse’ gouverneur van Milaan, de eerder genoemde Gian Giacomo Trivulzio, zwart te 
maken teneinde het vertrouwen van de Franse koning te herwinnen. 
116 C. Cantù, ‘Lavori di storica erudizione’ in: Rivista europea II (1839) dl. II, 485-527, aldaar 494-494. 
117 Lettere storiche ed artistiche pubblicate con note da Carlo Morbio (Milaan, Tip. Classici Italiani, 18402). De eerste 
editie uit 1839 bevatte twintig brieven, de tweede nog negentien meer. Ze waren onder meer geschreven door 
Bonnivet, Montmorency, Mazzarino, de Sforza’s, de D’Este’s, Guercin da Cento etc. Hier zijn drie van de 
brieven relevant: nr. I, ‘di Gian Galeazzo Maria Sforza al priore della Badia di S. Marco di Lodi’ (1482); nr. VIII, 
‘di Lodovico il Moro al nobil uomo Giuliano Guascono’ (1487) en nr. XIV, ‘di Lodovico il Moro al Priore della 
Badia di S. Marco di Lodi’. Morbio geeft alleen bij de eerste brief in een noot commentaar: ‘Giovanni Galeazzo 
Maria Sforza portò bensì il titolo di duca; le monete coniate colla di lui effigie; ed i diplomi si spedirono in di lui 
nome; ma lo Stato era intieramente governato dallo zio, Lodovico il Moro, che, secondo l’opinione più 
comune, gli propinò un lento veleno, che lo condusse alla tomba il 22 ottobre del 1494, nell’ancor fresca età di 
venticinque anni.’ 
118 Documenti di storia italiana, vol. 2, resp. nr. XV, 40. 
119 Lodovico Maria Sforza, Testamento, ossia ordini intorno allo stato di Milano dopo la di lui morte nel caso delle minorita 
del figlio. Seconco l’originale inedito esistente nella R. Libreria di Parigi (Florence, Tip. all’Insegna di Dante, 1836), 
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welhaast een vorm van damnatio memoriae, een ‘gastigo d’inespiabile peccato’ die Ludovico 
over zich had afgeroepen. In het ‘testament’ herhaalde Ludovico meermaals dat keizer 
Maximiliaan de hertogelijke investituur aan hem alleen had verleend en deze daarmee aan zijn 
neef Gian Galeazzo had ontzegd. Bovendien gaf hij uitdrukking aan zijn bezorgdheid dat na 
zijn overlijden de voogd(en) van zijn minderjarige zoon zich onrechtmatig de heerschappij 
over het hertogdom zoud(en) toe-eigenen. Deze getuigenis van iemand die zelf met 
misdaden en intriges de macht naar zich toe had getrokken getuigde voor de bezorger van de 
tekst van grote hypocrisie en gold daarmee als aanvullend bewijs voor het vonnis dat auteurs 
als Verri en De’ Rosmini eerder over Il Moro hadden geveld.120 
 Nu ook zijn testament en de brieven die hij in gevangenschap schreef Ludovico’s 
reputatie niet meer konden redden, kreeg hij als aartsintrigant en landverrader niets minder 
dan zijn verdiende loon: weg te kwijnen op vreemde bodem in de eenzame opsluiting van 
het kasteel van Loches. In deze zin wordt zijn lot bijvoorbeeld ‘ter gedachtenis’ 
voorgehouden aan een breed publiek van historisch geïnteresseerde lezers en lezeressen, als 
een van Cento rimembranze italiane (1847-1852).121 Dezelfde gedachte wordt met sombere 
tonen kracht bijgezet in de Romanza voor sopraan en piano Lodovico il Moro (ca. 1840-1843, 
afb. 51) van de componist Vincenzo Gabussi. Ludovico sterft, van alles en iedereen verlaten, 
zonder de troost van een luisterrijke uitvaart, beroofd van het vooruitzicht een rustplaats te 
vinden in het gezelschap van zijn voorvaderen, ver weg van zijn geliefde vaderland en geheel 
verstoken van elke liefdeblijk.122 
 
Ludovico’s andere gezicht: het mecenaat 
 
Met de ongunstige beeldvorming over de betekenis van Ludovico il Moro als politicus is 
echter slechts de helft van zijn reputatiegeschiedenis in de negentiende eeuw verteld. Naast de 
verdenkingen over zijn nietsontziende machtshonger en het harde oordeel over zijn schuld 
aan de teloorgang van de Italiaanse vrijheid bestond namelijk een heel verschillend beeld van 
deze vorst. Zijn slechte reputatie als politicus lijkt dit andere, veel gunstiger stemmende 
gezicht van Ludovico niet te hebben verduisterd: de beide tradities van negatieve en positieve 

 

‘Avviso dell’editore’, 7. Marsand meldde zijn vondst eerder in: I manoscritti italiani della Regia biblioteca Parigina, 
descritti ed illustrati dal Dottore Antonio Marsand (Parijs, Stamperia Reale [sic], 1835-1838) 2 vol., aldaar vol. 1, p. 
477: ‘Testamento politico di Lodovico il Moro’. Over Marsand, o.a. kenner en bezorger van Petrarca en 
Boccaccio, C. Chiancone, ‘Antonio Marsand (1765-1842): vita, opere e carteggi di un professore padovano’ in: 
Quaderni per la storia dell'Universita di Padova 39 (2006), 81-155. 
120 Lodovico Maria Sforza, Testamento, ‘Avviso’, 7. Het document werd in ten minste twee tijdschriften 
gesignaleerd. C. Cantù noemde het in zijn artikelenreeks ‘Lavori di storica erudizione’ in: Rivista europea II 
(1839) dl. II, 485-527, aldaar 495-496 van grote waarde ‘Alla storia milanese non solo, ma a quella di tutta Italia 
e della politica d’allora’ en een ‘precursore dei varii testamenti politici che dopo d’allora si fecero o si finsero.’ In 
‘Testamento di Lodovico il Moro’ in: Biblioteca Italiana 82 (1835), 453-456, werd vooral benadrukt dat het 
document extra gewicht had kunnen geven aan het oordeel van historici als Verri en De’ Rosmini. 
121 ‘Prigionia di Lodovico il Moro’ in: Cento rimembranze italiane rideste per cura di Florido Zamponi ed illustrate da 
100 incisioni in rame (Florence, presso l’Editore Gesualdo Borgiotti 1847-1851), 2 vol. aldaar vol. 2, 91-100 (met 
kopergravure). 
122 Lodovico il Moro. Romanza per voce di soprano con accomp.to di Piano Forte, composta da M.o V. Gabussi 
(Milaan/Chiasso/Rome, F.Lucca/E. Ticinese/ Olivieri, z.j.) Biblioteca Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’, Milaan, 
sign. A-55-70-23. De datering van de partituur op 1840 of 1843 is afgeleid van de registers van de bibliotheek. 
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beeldvorming konden naast elkaar bestaan. Tegenover de politieke zedenloosheid van Il 
Moro, die in het nationale perspectief van het Risorgimento steeds onontkoombaarder werd, 
stonden daardoor ook verdiensten die net zo min tot Milaan beperkt bleven. Die combinatie 
maakte Ludovico haast tot personificatie van de tweeslachtige houding tegenover de 
renaissance die de Italiaanse cultuur tot aan de eenwording kenmerkte. Enerzijds was dat een 
tijd van moreel verval, ‘l’età del paganesimo e del materialismo italiano, di un’Italia sensuale e 
gaudente e letterata e retorica, contro la quale gli italiani nuovi avevano il dovere di reagire’, 
zoals de beroemde definitie van Croce luidt.123 Maar daar stond een beeld tegenover dat uit 
de renaissance zelf dateerde en sinds de late achttiende eeuw opgang maakte, mede dankzij 
buitenlandse inbreng, van Roscoe tot Burckhardt, waarin de renaissance niet een tijdperk van 
verval maar van een nieuw begin werd, of zelfs gold als de bakermat van de moderne 
Europese cultuur. Waarschijnlijk hebben deze ambivalentie en complexiteit in Ludovico’s 
reputatiegeschiedenis hem ervoor behoed uit te groeien tot nationaal symbool van politiek 
opportunisme en landverraad in de steeds meer homogene patriottische geschiedcultuur van 
het vierde en vijfde decennium.  
 De positief gekleurde overlevering van Ludovico’s reputatie was geheel te danken aan 
de culturele bloei van het laatvijftiende-eeuwse Milaan en het hof van de Sforza’s in het 
bijzonder. Ongeacht het oordeel over de politieke context, werd de grote betekenis van die 
bloeiperiode voor de Lombardische en Italiaanse cultuur in alle bronnen onderkend. Het 
oordeel over het aandeel en de motieven van Ludovico in die luister varieerde. In het minst 
gunstige geval, zoals in het commentaar bij het ‘testament’ dat zo-even is besproken, waren 
Ludovico’s goede werken, zijn rechtvaardig bestuur over het hertogdom en zijn patronage 
slechts bedoeld om zijn machtsstreven te maskeren en zijn wandaden te verhullen.124 In 1830 
schetste Giovanni Battista De Cristoforis, leraar geschiedenis en Latijnse filologie aan het 
keizerlijk-koninklijk lyceum van S. Alessandro, een gitzwart beeld van Ludovico’s 
heerschappij. Diens mecenaat en munificentie zag hij als de afgeleide van dat schrikbewind. 
Het scheen De Cristoforis haast een historische wetmatigheid dat ‘gli usurpatori si studiarono 
di far dimenticare i loro delitti e di legittimarsi in qualche modo nelle opinioni dei sudditi con 
prodigalità di largizioni ai letterati ed agli artisti’.125 Graaf Giovanni Luca Cavazzi Della 
Somaglia, auteur van een ander compendium van de Milanese geschiedenis, was iets milder 
gestemd maar hing een vergelijkbare logica aan: ‘Fu Lodovico un principe de’ più rinomati 
de’ suoi tempi; tenne corte splendida, quale appena per lo più suol fare chi o per conquista o 
per usurpazione giunge a porsi in signoria.’126  

 
123 Het citaat uit Croce’s artikel ‘La crisi italiana del Cinquecento e il legame del Rinascimento col 
Risorgimento’ (1939) is ontleend aan C. Dionisotti, ‘Rinascimento e Risorgimento: la questione morale’ in: Il 
Rinascimento nell’Ottocento (1989), 157-169, aldaar 158. Zie over dezelfde thematiek: C. Ossola, ‘Rinascimento e 
Risorgimento: punti di interferenza’ in: La corte nella cultura e nella storiografia (1983), 205-236. Beide auteurs 
relativeren Croce’s wensdenken over het bestaan van een dunne, doorgaande lijn van het ‘motivo razionale e 
insieme religioso’ die de renaissance met het Risorgimento verbond.  
124 Lodovico Maria Sforza, Testamento, ‘Avviso’, 6, waar het onder meer luidt: ‘[...] come ambizioso, cercava 
illustrarsi per opere grandiose: come usurpatore, legittimarsi per beneficii. Più facile lode, e più comune a quei 
tempi, ebbe dagli uomini insigni de’ quali piacevagli attorniarsi.’ 
125 Compendio della storia Milanese considerata da G.B. de Cristoforis (1830), 229.  
126 G.L. Cavazzi Della Somaglia, Compendio della Storia di Milano (1834), vol. 2, 89. 
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Graaf Pompeo Litta, auteur van de imposante Famiglie celebri di Italia, nam een duidelijker 
stelling in. De passage over Ludovico in de eerste aflevering van dit monsterproject, die was 
gewijd aan de familie Attendolo Sforza, haalde integraal zowel de kolommen van Il 
Conciliatore, de heraut van progressief Milaan, als de bladzijden van de meer behoudende 
Biblioteca Italiana.127 Litta merkte scherpzinnig op dat het dualisme in de eigentijdse 
beeldvorming over de hertog terugging tot de dagen van Ludovico’s gevangenneming en 
definitieve vertrek uit Milaan (1500). De ene factie van de Milanese notabelen rekende 
Ludovico het verlies van de onafhankelijkheid aan; een andere betreurde vooral de teloorgang 
van het luisterrijke hofleven. Hoewel Litta Ludovico zowel prees om zijn patronage als 
verdoemde om zijn politieke faux pas, liet hij er geen twijfel over bestaan wat zwaarder woog. 
‘Il nome del Moro è d’ingrata memoria agli Italiani pe’ funesti avvenimenti a cui egli apri il 
corso.’ De praal van het hofleven, en de weelde waarin de kunsten, wetenschap en letteren 
dankzij Ludovico’s steun verkeerden, maakten niets van die schande goed. De muziek van 
Gaffurio, de architectuur van Bramante of zelfs de kunst van Leonardo waren tenslotte weinig 
meer dan uiterlijk vertoon, zo lijkt Litta te hebben willen zeggen: ‘Sono sempre mute a’ 
tempi del dispotismo quelle scienze che direttamente si propongono il progresso morale degli 
uomini.’128 
 De meeste auteurs kwamen echter niet tot zo’n duidelijke keuze en maakten 
welbewust een onderscheid tussen de zonden en zegeningen van Ludovico’s heerschappij. 
Ondanks de onwettige en misdadige wijze waarop hij de macht had gegrepen, dwong de 
heerschappij van Ludovico bij hen bewondering af. Dit was bijvoorbeeld de zienswijze 
geweest van Pietro Verri, die schreef dat Ludovico weliswaar het bloed van Cico Simonetta 
en Giovanni Galeazzo aan zijn handen had, maar dat hij ‘nel rimanente [...] un sovrano 
sincero, generoso, liberale, amico del merito, conoscitore dei talenti, promotore della cultura 
in ogni genere, tenero marito, padre affettuoso, principe capace di amicizia e di benevolenza’ 
was.129 Meer nog dan Verri oordeelde Carlo De’ Rosmini enerzijds uiterst negatief over 
Ludovico, die hij een ‘Principe vano, ambizioso, incostante, superbo ne’ prosperi 
avvenimenti, e negli avversi vilisiimo, e ove le sue sfrenate passioni il voleano, crudele, 
sanguinario e parricida’ noemde. Maar op dit besmette blazoen blonk niettemin 
onverminderd de glorie van zijn patronage: Ludovico was zonder twijfel ‘uno de’ più gran 
Mecenati che abbiano mai favorito le lettere, le scienze e le arti’.130 
 Net als de schrijver van een Succinto compendio dell’Istoria di Milano (1824)131 sprak 
Giovanni Imberti in zijn Elementi della storia di Milano (1836) de overtuiging uit dat Il Moro 

 
127 ‘Famiglie celebri italiane. Fascicolo primo. Attendolo SFORZA’ in: Biblioteca Italiana 15 (1819), 289-302 en 
‘Famiglie celebri italiane’ in: Il Conciliatore, 29 juli 1819. 
128 P. Litta, Famiglie celebri italiane (Milaan 1819), vol. 1 (fascicolo I), ‘Attendolo Sforza’, tav. 1-2. 
129 Verri, Storia di Milano, vol. 2, 127. 
130 Dell’istoria di Milano (1820), vol. 3, 273. Over deze historicus zie S. Benvenuti, ‘Notizie sulla vita dello storico 
Carlo Rosmini con un saggio di lettere inedite’ in: Studi Trentini di Scienze Storiche XLVIII (1969) nr. 4, 262-
306. 
131 Zie voor de bespreking: ‘Succinto compendio dell’Istoria di Milano’ in: Il Raccoglitore 24 (1824), 215-224, 
alwaar het oordeel over Ludovico: ‘A malgrado di questo orrendo misfatto [de gifmoord op Giovanni Galeazzo 
Sforza], Lodovico potrebbe venir annoverato tra i principi illustri per l’ampliazione del dominio, per le utili 
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beslist de geschiedenis was ingegaan als grootste vorst van zijn eeuw, als hij niet zo door zijn 
eigen ambities was verblind. In de vierde van vijf ‘lessen’ over de Sforza-hertogen 
antwoordde de auteur op denkbeeldige vragen van zijn jeugdige lezers over Ludovico. Hij 
leerde weliswaar dat de hertog zijn verdiende loon kreeg voor zij wandaden en het afroepen 
van eindeloze oorlogen over Italië, maar ook dat hij moest worden geprezen voor de manier 
waarop hij ‘con sommi talenti e cuore generoso promosse ogni coltura, e le opere utili allo 
Stato.’132 In 1836 werd Ludovico in het geïllustreerde familieblad Cosmorama pittorico zelfs 
opgevoerd als een van de ‘Benefattori dell’umanità’ uit de Milanese geschiedenis, een 
epitheton dat hij hier vooral dankte aan de oprichting van het grote lazaret voor de pestzieken 
buiten Porta Orientale dat hij uit eigen zak zou hebben betaald, ‘solo avendo mente al 
sussidio degli disgraziati’.133 Een jaar later bleek de reeks Iconografia Italiana degli uomini e delle 
donne illustri dell’epoca del risorgimento delle scienze ed arti fino ai nostri giorni niet buiten een 
biografie met begeleidende reproductie (naar een miniatuur uit de Grammatica van Elio 
Donato) van Ludovico te kunnen, al haastte de auteur, Francesco Lomonaco, zich te 
benadrukken dat deze ruimhartige en hoogontwikkelde patroon van de kunst en wetenschap 
tevens een nietsontziende, bloeddorstige tiran was, die met zijn misdaden en misrekeningen 
een tijdperk had ingeluid waarin vaderlandsliefde een hol ideaal werd en Italië zich gedwee 
liet knechten door buitenlandse machten.134  
 De gelegenheid waarvoor Cesare Cantù zijn Milano e il suo territorio schreef, dwong 
hem tot een vergelijkbaar ambivalent oordeel. In zijn boek, dat in 1844 werd gepresenteerd 
op het nationale congres voor wetenschappers dat in Milaan werd gehouden, moest Ludovico 
enerzijds onverbiddelijk worden afgedaan als ‘scaltrito turnator d’Italia’, maar tegelijkertijd 
kwam hem de grote eer toe de beschermheer te zijn geweest van een schare aan illustere 
geesten die hun talent hadden aangewend ten bate van dezelfde pubblica utilità die ook de 
wetenschappers van 1844 zo hoog in het vaandel hadden: Vincenzo Foppa, Bernardino Luini, 
Donato Bramante, Bartolomeo en Tristano Calco, Jacopo Antiquario, Demetrio Calcondila, 
Filippo Lavagna, Fra Luca Pacioli en bovenal Leonardo da Vinci, die in deze context wordt 
opgevoerd als het grootste wetenschappelijk genie van de Italiaanse renaissance.135 In de 

 

riforme introdotte, per la protezione largita agli ingegni: se non che ogni cosa egli mandò a male aprendo le 
porte dell’Italia a’ Francesi; contro de’ quali tardi e con poca efficacia collegossi di poi.’ 
132 Elementi della storia di Milano [...] dall’abate Giovanni Imberti (1836), hoofdstuk 9, ‘Duchi Sforza’, lezione quarta 
(d), 88. 
133 ‘Benefattori dell’umanità’ in: Il Cosmorama pittorico 33 (1836), een reeks artikelen waarvan deze aflevering 
gewijd was aan ‘I Visconti e gli Sforza’, 259-261, aldaar 260-261. 
134 Iconografia Italiana degli uomini e delle donne illustri dell’epoca del risorgimento delle scienze ed arti fino ai nostri giorni 
(Milaan, A. Locatelli, 1837), vol. 1, bestaande uit een aantal los genummerde (en waarschijnlijk separaat 
verschenen) fascicoli, aflevering ‘Lodovico Sforza, sopranominato il Moro, duca di Milano’ I-XIII, aldaar I: 
‘Ponendo lano alla Vita di Lodovico il Moro, entro in una materia piena di garbugli; ferace di discordie; sfornita 
di esempi di virtù.’ 
135 C. Cantù, Milano e il suo territorio [1844] (Milaan, 1975), fotomechanische herdruk, 38-42. Zie over dit werk 
alhier hoofdstuk 2. Het andere gelegenheidswerk voor het wetenschapscongres, C. Cattaneo’s Notizie naturali e 
civili sulla Lombardia (1844), nam in de beeldvorming over Ludovico een uitzonderingspositie in: de auteur 
maakte van noch de wandaden, noch de verdiensten van de hertog melding. Hij beschouwde de hertogelijke 
macht als een wezensvreemd element in de Milanese en Italiaanse geschiedenis, die veeleer werd bewogen door 
de geest van het municipium, vrije handel en concurrentie, de creatieve geest etc. Zie C. Cattaneo, Notizie 
naturali e civili sulla Lombardia in: Idem, Scritti su Milano e la Lombardia (Milaan, Rizzoli, 1999), m.n. de inleidende 
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‘nationale’ historiografie van dit tijdvak, of ze nu ‘neowelfisch’ of ‘neoghibellijns’ moest 
worden genoemd, was vanwege de nadruk op de politieke geschiedenis het enthousiasme 
over de heerschappij van Ludovico aanzienlijk minder groot. Bij auteurs als Sismondi, Troya, 
Gioberti en Balbo was vooral er afschuw over de manier waarop Ludovico zijn macht had 
verworven en geconsolideerd en bovenal over het feit dat hij Italië tot twistappel van de 
Europese machten had gemaakt. De laatstgenoemde auteur omschreef hem ronduit als ‘il 
traditor più esecrato nelle memorie italiane’ en ‘gran chiamator di stranieri’. Toch moest ook 
hij, bijna met tegenzin, onder ogen zien welke rijke vruchten Ludovico’s mecenaat Italië 
gebaard had.136 
 In meer of mindere mate was er daarom altijd sprake van een tegenstrijdig, of beter 
gezegd duaal beeld. De combinatie van zulke tegengestelde kwaliteiten in één persoon was 
voor sommigen aanleiding bij Ludovico een bewogen innerlijk leven te veronderstellen en te 
trachten zijn duistere en decadente karakter te doorgronden, een poging die in de late 
negentiende eeuw op grotere schaal navolging zou vinden. Er lag een nieuwe, romantische 
fascinatie aan ten grondslag: was het mogelijk dat in het hoofd en hart van deze fijnzinnige 
mecenas enkel kilte schuilging, zoals men op grond van zijn politieke optreden en 
medogenloze intriges zou denken? In de ogen van de gezaghebbende recensent van de 
Biblioteca Italiana, Paride Zaiotti, moest het karakter van de hertog niet alleen worden ontleed 
om licht te werpen op zijn wandaden en verdiensten, maar ook om het lezerspubliek te 
begeesteren en aan het verhaal over dit roerige tijdvak te binden. In zijn bespreking van Carlo 
De’ Rosmini’s Dell’Istoria di Milano verweet Zaiotti de auteur dat hij Ludovico uitsluitend had 
neergezet als een harteloze machtswellusteling, die überhaupt niet in staat was om lief te 
hebben.137 Daarmee had De’ Rosmini volgens de overtuiging van de recensent niet alleen de 
geschiedenis geweld aangedaan, maar bovendien een kans voorbij laten gaan om tot de harten 
van zijn lezers en lezeressen te spreken.  
 Het moment bij uitstek om dit aspect voor het voetlicht te brengen deed zich volgens 
Zaiotti voor met de vlucht van Ludovico uit Milaan op 2 september 1499. Toen de nieuwe 
Franse koning Lodewijk XII als achterkleinzoon van Gian Galeazzo Visconti zijn rechten op 
de hertogstroon deed gelden en zijn legers onder aanvoering van de Milanese maarschalk 
Gian Giacomo Trivulzio naar Italië stuurde, had Ludovico geen andere uitweg gezien dan te 
vluchten naar het hof van keizer Maximiliaan van Oostenrijk in Wenen. Voor vertrek bracht 
hij volgens de overlevering nog een laatste bezoek aan de tombe van zijn beminde Beatrice, 
in het klooster van S. Maria delle Grazie. Zaiotti beschrijft de scène die hem voor ogen stond 
maar door De’ Rosmini helaas achterwege was gelaten als volgt: 

 

opmerkingen van E. Mazzali, 36, en de passages over de Milanese cultuur rond 1500, 259 e.v. Vgl. ook alhier 
hoofdstukken 1 en 2. 
136 C. Balbo, Della storia d’Italia dalle origini fino ai nostri tempi. Sommario [1846] (Florence, Le Monnier, 1856), 
247, 274 en 307 (de verwijzing naar het mecanaat, met name naar Leonardo). 
137 C. De’ Rosmini, Dell’Istoria di Milano, schrijft in vol. 3, veertiende boek in tegenspraak tot Bernardino Corio, 
die had geopperd dat Ludovico een heimelijke liefde koesterde voor de vrouw van zijn neef Gian Galeazzo, 
Isabella van Aragon: ‘Non erano già le tenere affezioni del cuore le dominanti passioni di Lodovico Sforza, ma 
l’ambizione e il conseguimento di quel fine che s’era proposto di ottenere a qualunque costo ciò fosse’, aldaar 
147. Het karakter van Ludovico’s echtgenote Beatrice wordt in al even negatieve bewoordingen geschetst, 
idem, 148-149. 
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‘Ma prima di abbandonare tante cose caramente dilette, prima di lasciare quel trono che gli 

costava tanto, perché gli costava delitti, il misero Lodovico dolorando dal cuore profondo 

corre alla chiesa delle Grazie, ov’è sepolta la sua Beatrice, e ne abbraccia la tomba, e ne 

benedice l’immagine, e solo dopo infinito pianto se ne divide lentissimo. Un sepolcro è 

veramente il rifugio delle tradite speranze e dell’ambizione delusa. Non sappiamo qual petto si 

fosse astenuto dal comparire all’afflitto, vedendolo cercar l’ultima consolazione da lei, che 

l’avea sì altamente sconsolato morendo. [...] Rare volte la storia presenta fatti simili a questo 

[...] E il Rosmini potè mantenersi spassionato in tanta passione, e coprire di silenzio il 

miserabile caso.’138 

 
Dat de dichterlijke verbeelding de vrije loop kon worden gelaten, betekende allerminst dat 
het hier slechts ging om een literair ornament bij de historische feiten, zo benadrukte Zaiotti: 
‘Lodovico è conosciuto solo per metà da chi non lo vede in quel momento lagrimare su 
quella tomba.’139 
 De episode was bovendien niet zomaar de vrucht van Zaiotti’s fantasie, daarvoor had 
de criticus veel te strenge opvattingen. Het voorval was ook vermeld in de Storia di Milano 
van Pietro Verri, en Verri had zich op zijn beurt gebaseerd op de chroniqueurs Marino 
Sanuto en Bernardino Corio.140 Ook Verri had beschreven hoe Ludovico bij het graf van 
Beatrice hevig aangedaan was geweest: ‘I sentimenti di natura si rinvigoriscono a proporzione 
che dileguansi le larve della fortuna. Non poteva staccarsene e costretto pure a partirsene, più 
volte si rivolse a mirare il monumento della sua tenerezza e del dolor suo.’141 
 De romantische schilderkunst van de eerste helft van de negentiende eeuw bleek niet 
ongevoelig voor het voorval. In 1835 werd aan de Academie van Brera zelfs de jaarlijkse 
prijsvraag in disegni di figura uitgeschreven met deze larmoyante voorstelling als 
voorgeschreven onderwerp: ‘Lodovico Sforza detto il Moro, duca di Milano che costretto per 
querresche vicende ad abbandonare lo Stato, nel rivedere prima della partenza la tomba, dove 
riposavano le spoglie della perduta consorte Beatrice, manifesta i più teneri sentimenti’.142 
Drie kunstenaars gaven gehoor aan de opdracht, maar geen van hun inzendingen werd 
bekroond. Het is onbekend door wie de drie ontwerpen werden gemaakt en waar ze zich nu 
bevinden. Een ander, eerder gemaakt werk, dat niet publiekelijk werd tentoongesteld maar 
wel bewaard is gebleven, kan echter enig licht werpen op de betekenis van dit tafereel.  
 In opdracht van de Milanese verzamelaar Don Giovanni Edoardo De Pecis schilderde 
Giambattista Gigola rond 1815 op ivoor in miniatuur L’addio di Lodovico il Moro alle ceneri della 

 
138 P. Zaiotti, ‘Dell’istoria di Milano del cavaliere Carlo de’ Rosmini’ in: Biblioteca Italiana 28 (oktober 1822), 3-19, 
145-163 (nov. 1822) en vol. 29 (januari 1823) 3-37. Het citaat komt uit het tweede deel van de bespreking, 
aldaar 162-163. 
139 Zaiotti, ‘Dell’istoria di Milano, 161. 
140 Nl. Corio’s Historia di Milano (1503), en Sanuto’s Diarii. 
141 Verri, Storia di Milano, 104. 
142 Aldus de opdracht zoals geformuleerd in de Atti dell’I.R. Accademia delle belle Arti in Milano – Discorso del sig. 
Ignazio Fumagalli, hernomen in Biblioteca Italiana 80 (1835), 178-186, aldaar 181-182. De drie ontwerpen waren 
in 1835 op de tentoonstelling in de Accademia di Brera in de tweede zaal te zien, getuige de vermelding in de 
gids Esposizione dei grandi e piccoli concorsi ai premi e delle opere degli artisti e de’ dilettanti nelle Gallerie dell’I.R. 
Accademia di Belle Arti per l’anno 1835 (Milaan, Imp. Regia Stampeeria, 1835), 7. 



 

 252 

moglie Beatrice D’Este nel convento de’ PP Domenicani delle Grazie di Milano (ca. 1815-1826, afb. 
52).143 Ook Gigola volgde daarbij de beschrijving van Verri en diens voorgangers Corio en 
Sanuto. De recensent hechtte eraan een detail uit de beschrijving van die laatste onder de 
aandacht te brengen, dat door Verri was weggelaten en licht wierp op een eigenschap van Il 
Moro die hier zo treffend was uitgebeeld, namelijk diens devotie. Ludovico zou hier bidden 
voor de ziel van zijn overleden echtgenote, de moeder van zijn twee zoontjes, die hem met 
hun gouvernantes naar het graf waren gevolgd.144 Ook die interpretatie werd door bronnen 
geschraagd: Sanuto vertelt hoe Ludovico zich na Beatrice’s kraamdood (1497) vijftien dagen 
lang opsloot en alleen uit zijn geloof troost putte. Vervolgens liet hij voor haar zieleheil in de 
S. Maria delle Grazie honderd kaarsen opsteken en honderd missen opdragen. In de 
iconografie bestond er een belangrijk precedent voor de voorstelling van Ludovico als devoot 
in de vijftiende-eeuwse Pala sforzesca, waarvan nog in 1817 door Gallo Gallina een eigentijdse 
reproductie was gemaakt voor Giulio Ferrario’s invloedrijke Il costume antico e moderno (1817, 
zie afb. 53).145 
 Opvallender aan de voorstelling is dat de kunstenaar een rechtstreeks verband wilde 
leggen tussen Ludovico’s teneri sentimenti – waarvan hij hier als gekwelde weduwenaar en 
vroom christen blijk geeft – en zijn verdiensten als publieke weldoener. Om dat verband te 
benadrukken introduceerde Gigola in de voorstelling enkele personages die men in deze 
setting niet zou verwachten. Aan de ene kant wijst de aanwezigheid van de dominicaner 
monniken op de generositeit van de hertog jegens de kerkelijke instituties en de kerk en het 
klooster van S. Maria delle Grazie in het bijzonder. Aan de andere kant vertegenwoordigen 
creatieve genieën, die op diezelfde plaats onder patronage van Ludovico enkele van hun 
belangrijkste werken maakten, zijn betekenis voor de kunsten. Met de recensent van Biblioteca 
Italiana kunnen in hen de jonge schilder Bernardino Luini, de architect Bramante en 
Leonardo da Vinci worden aangewezen.146 De drie kunstenaars ‘fanno corona al duca’ en 
‘nell’espressione della loro riconoscenza richiamano alla mente dell’osservatore quanto le 
scienze e le arti perdevano nell’infortunio di quel principe magnanimo’.147 Door het intieme 
karakter van het onderwerp, de afmeting en exclusiviteit van het materiaal vormde het 

 
143 Deze volledige titel werd voor het eerste gebruikt in 1830, toen de zuster van de overledene Maria De Pecis, 
weduwe Pallavicini, het kleinood aan de Pinacoteca Ambrosiana schonk, zie hiervoor: ‘Arti belle – Miniature di 
Giambattista Gigola’ in: Biblioteca Italiana 61 (januari 1831), 105-110. De interpretaties over de datering lopen 
uiteen. F. Mazzocca dateert de miniatuur rond 1815, toen Gigola ook de andere voorstelling Grotta di Merlino 
voltooide, die eveneens in 1830 aan de Ambrosiana werd geschonken. C. Nuzzi houdt het op 1826 of later, 
toen Gigola de miniatuur Bernabò Visconti nel Castello di Trezzo moet hebben gemaakt. Zie respectievelijk 
Neoclassicismo e troubadour nelle miniature di Giambattista Gigola (Florence, Centro Di, 1978) F. Mazzocca (red.), 
tentoonstellingscatalogus Milaan 1979, nr. 67, 154-155 en Romanticismo storico (1974), nr. 62, 360. Later zou 
dezelfde thematiek leiden tot het schilderij van A. Zeati, Lodovico il Moro alla tomba di Beatrice D’Este sua moglie 
(1860), zie: Romanticismo storico, 68. 
144 ‘Arti belle – Miniature di Giambattista Gigola’, 109. 
145 De ets is opgenomen in: G. Ferrario, Il costume antico e moderno ovvero storia del governo, della milizia, della 
religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni provata coi monumneti dell'antichita e rappresentata 
con analoghi disegni [Milaan 1817]; hier gebruikt is een derde druk (Turijn, Fontana, 1833) alwaar de afbeelding te 
vinden is in vol. 9 (‘Del costume degl’italiani’), deel 2, tav. 158. 
146 Er is sprake van ‘epische concentratie’: Luini kwam pas rond 1500 naar Milaan, terwijl Leonardo het 
Cenacolo rond 1498 voltooide. Bramante zou er rond 1497 de tribuna met de koepel op de kerk hebben 
ontworpen. 
147 ‘Arti belle – Miniature di Giambattista Gigola’ in: Biblioteca Italiana, 109. 



 

 253 

kunstvoorwerp de spiegel van de elitaire kunstopvatting van de opdrachtgever De Pecis. De 
criticus van de Biblioteca Italiana onderschreef deze betekenis. Het kleinood was bij uitstek 
geschikt voor een ‘ricco signore’ die zich in het ‘sacrario del suo gabinetto’ met een loep kon 
overgeven aan bespiegelingen over het mysterie van de kunst, een bezigheid die slechts aan 
‘pochissimi ingegni privileggiati’ voorbehouden was.148 
 
Een pendant in contrast 
 
In de romantische geschiedcultuur werd de schilderkunst het domein bij uitstek voor de 
voorstelling van het mecenaat van Ludovico il Moro. Vooral in de Milanese context 
ontwikkelde het illustere hof van de late vijftiende eeuw zich tot een bijzonder geliefd thema, 
in weerwil van de kwalijke kanten aan Ludovico’s reputatie. Hoe onverstoorbaar die twee 
totaal verschillende lijnen in de receptiegeschiedenis van dezelfde historische figuur in het 
primo Ottocento naast elkaar konden bestaan, wordt door niets treffender geïllustreerd dan de 
twee grote schilderijen die graaf Giacomo Mellerio liet maken voor zijn Villa del Gernetto in 
de Brianza-streek, ten noorden van Milaan.  
 Eén daarvan is in het voorgaande al uitvoerig besproken: Pelagio Palagi’s Gian 
Galeazzo Sforza morente (1822, afb. 49). Als pendant van dat schilderij voltooide de 
Cremonese schilder Giuseppe Diotti in de zomer van 1823 een doek van identiek formaat, 
het monumentale La corte di Lodovico il Moro (afb. 54).149 
 De criticus die het schilderij in het tijdschrift Biblioteca Italiana recenseerde, was 
opnieuw Giovanni Antonio Maggi. Als spreekbuis en mogelijk adviseur van de opdrachtgever 
was Maggi de aangewezen persoon om de relatie tussen de twee werken te onthullen.150 
Maggi merkt op, dat dit tweede schilderij ‘deve servire di riscontro’ bij Palagi’s eerdere doek, 
maar bovendien tot doel heeft ‘moderare [...] quel sentimento di odio che il quadro del 
Galeazzo fa nascere a danno della memoria di Lodovico Sforza’.151 De tegenstelling is volgens 
de criticus tekenend voor het janusgezicht van Ludovico: ‘distruggeva con una mano in gran 
parte quell’onorato e bellissimo edifizio che innalzava coll’altra’.152 Terwijl zijn fysionomie 
gehandhaafd blijft, is de gezichtsuitdrukking van de protagonist op dit tweede schilderij heel 
anders. In plaats van naar een sluwe en duistere blik kijken we nu naar het open gezicht van 
een beschaafde, verlichte vorst die zich ontspannen onderhoudt met zijn echtgenote en 
enkele hovelingen. Een van hen, Leonardo da Vinci, heeft hem juist een tekening aangereikt 
waarop het ontwerp voor het Laatste Avondmaal te herkennen valt. De kunstenaar en zijn 

 
148 Idem, 110. 
149 Het hangt nu in het Museo Civico te Lodi. Het doek werd eerst in Bergamo tentoongesteld, in de 
Accademia Carrara, waar het ‘stette per più giorni esposta in una gran sala [...] per appagare la brama generale dei 
cittadini e dei molti esteri ancora, ivi in numero infinito accorsi ad osservarla, restandone tutti altamente stupiti.’ 
Geciteerd uit: Bergamo ossia Notizie patrie (1824), 100. 
150 F. Mazzocca suggereert dat Maggi mogelijk de hand had in de uitwerking van deze thema’s, zie F. Mazzocca, 
‘La pittura dell’Ottocento in Lombardia’, in: La pittura in Italia. L’Ottocento (Milaan, Electa, 1991), E. 
Castelnuovo (red.), 104-105. 
151 G.A.M. ‘Quadro del sig. Giuseppe Diotti rappresentante la protezione compartita da Lodovico Sforza duca di 
Milano alle scienze, alle lettere ed alle arti’ in: Biblioteca Italiana 32 (1823), 188-197, aldaar 189. 
152 G.A.M. ‘Quadro del sig. Giuseppe Diotti’, 189. 
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werk oogsten de goedkeurende blikken van kardinaal Ascanio Sforza en Beatrice D’Este,153 
die even opkijkt uit een gedichtenbundel van Bernardo Bellincioni.  
 Da Vinci zelf straalt voor Maggi dezelfde verheven statigheid uit, die Vasari aan hem 
toeschreef en die uit zijn late zelfportretten spreekt. Met zijn prominente plaats op de 
voorgrond en zijn rijzige gestalte lijkt de kunstenaar Leonardo’s rol bijzondere nadruk te 
hebben willen geven. Op de achtergrond zien we Bramante in gesprek met de wiskundige 
Fra Luca Pacioli, de historicus Bernardino Corio, met onder de arm zijn eigen Historia di 
Milano, de musicus Franchino Gaffurio en de dichter Bernardo Bellincioni. In die laatste twee 
figuren vallen, dankzij de eigentijdse commentaren, twee tijdgenoten van de schilder te 
ontdekken: de Cremonese componist Johann Simon Mayr en de neoclassicistische dichter 
Vincenzo Monti, die een prominente plaats innam in de kunstenaarskring rond opdrachtgever 
Mellerio.154 Drie boeken die op de achtergrond op een tafel prijken, completeren het beeld 
van het mecenaat. Costantino Lascari’s Grammatica greca, het eerste boek in het Grieks dat in 
Italië werd gedrukt, en Alessandro Minuziano’s editie van Cicero’s opera omnia, wijzen op 
de opbloei van de studie van de klassieken onder de Sforza’s. Een boekdeel met de Statuta 
Mediolani (1498) geldt voor Maggi als het bewijs van de ‘prudenza civile di Lodovico, che da 
savio principe volle raccolti ed ordinati in un codice i dispersi brani della municipale 
legislazione’.155 De statuten werden mede ontworpen door Tristano Calco, die door een page 
de zaal wordt binnengelaten en in wie de criticus de typische hoveling ontwaart, die 
openheid van zaken gaf omtrent het bestuur van de stad, maar zweeg als het graf over de 
geheimen van zijn heer.  
 Het contrast met de door Palagi geschilderde scène is opvallend. Op dat eerdere 
schilderij waren de personages, met uitzondering van Karel VIII, sober gekleed, en deed de 
entourage donker, middeleeuws, gotisch aan. Hier schittert daarentegen tot in het kleinste 
detail de rijkdom van het vroegmoderne hofleven. Terwijl Palagi’s doek verwijst naar een 
specifieke historische gebeurtenis, is hier eerder sprake van een allegorische voorstelling van 
het mecenaat. Daarop wijst, behalve de portretten van Diotti’s tijdgenoten, ook de keuze 
voor het subtieler anachronisme om Corio’s Historia di Milano als rekwisiet te gebruiken, 
terwijl het boek pas in 1503 werd uitgegeven toen Ludovico al geruime tijd gevangen zat in 
Frankrijk. 
 

 
153 Beatrice’s fijne trekken zijn geheel in overeenstemming met de iconografische overlevering en met het 
beroemde portret van G.A. De Predis in de Pinacoteca Ambrosiana, destijds toegeschreven aan Leonardo. 
154 Franchino Gaffurio (1451-1522) was de eerste kapelmeester van de Milanese dom, ook betrokken bij de 
Cappella dei cantori fiamminghi van de Sforza’s, lector in de muziek aan de universiteit van Pavia en musicae professor 
aan het ‘Gymnasium’ dat Ludovico in Milaan stichtte. Naar kunsthistorici vandaag aannemen, schilderde zijn 
vriend Leonardo da Vinci een portret van Gaffurio (Pinacoteca Ambrosiana), waarvan de geportretteerde echter 
pas door L. Beltrami in 1906 als Gaffurio werd geïdentificeerd, toen bij een restauratie het stuk bladmuziek aan 
het licht kwam. Diotti kon dus nog een legitieme toevlucht nemen tot een ander model, zijn stadgenoot Johann 
Simon Mayr (1763-1845), die hij in 1815 ook al had geportretteerd. Vgl. de brief van Diotti aan Mayr (1823) in 
de appendix met ‘Documenti’ van: R. Mangili, Giuseppe Diotti. Nell’Accademia tra Neoclassicimo e Romanticismo 
storico (Milaan, Mazzotta, 1991), nr. 71, 152. Ook van Monti, die vermoedelijk door de opdrachtgever als model 
voor Bellincioni werd aangewezen, had Diotti eerder een portret geschilderd, zie Mangili, Giuseppe Diotti, cat. 
nr. 100, 82. 
155 Idem, 193. 
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Maggi en andere critici die het schilderij zagen, leken het eens over het belang van de 
thematische innovatie die dit werk betekende. In hun interpretatie gaven ze echter 
uiteenlopende lezingen van de relatie tussen de mecenas en de kunstenaars, wetenschappers 
etc. aan zijn hof, een relatie die voor veel van deze critici de essentie van de 
renaissancecultuur weerspiegelde. 
 Giuseppe Montani, die als Milanese correspondent aan het Florentijnse tijdschrift 
Antologia verbonden was, zag het schilderij van Diotti in onvoltooide staat en was verheugd 
dat voor het eerst een subject uit de moderne geschiedenis werd opgedragen ‘alle pubbliche o 
alle private virtù, o all’onore di quegli studi che confortano e abbeliscono la vita’.156 Ludovico 
il Moro kwam daarvoor alle eer toe. Tot dezelfde conclusie kwam Luigi Polidori, die de 
schilderijen van Diotti en Palagi tien jaar later beschreef ter gelegenheid van het huwelijk van 
Mellerio’s neef Giovanni Della Somaglia.157 In plaats van het epitheton Moro te associëren met 
de duistere kanten van het karakter van de hertog, en daarmee met het schilderij van Palagi, 
leidde Polidori het af van het latijnse morus, de moerbeiboom die sinds Plinius’ tijden bekend 
stond als symbool van wijsheid en de liefde voor kunst en wetenschap.158 Voor beide critici 
was de hertog op het schilderij van Diotti de onbetwiste protagonist en waren de andere 
personages hieraan dienstbaar. 
 Voor de journalist Francesco Pezzi van de Gazzetta di Milano stond echter buiten kijf 
dat Leonardo da Vinci hier de hoofdfiguur was. De prominente positie van Leonardo en 
diens imposante postuur sterkten hem in die overtuiging.159 Het was hem daarom een raadsel 
hoe de andere hovelingen onverschillig konden blijven voor het ontwerp voor het Laatste 
Avondmaal. Pezzi nam dit ronduit op als een belediging van Leonardo’s genie. Het was 
opnieuw Giovanni Antonio Maggi die tegen deze insinuatie in het geweer kwam. Aan de 
kritiek van Pezzi lag in zijn optiek een geheel verkeerd begrip van het afgebeelde ten 
grondslag. Immers: ‘fino dal primo vedere di questa tela ci siamo accorti che il tema era la 
protezione conceduta da Lodovico il Moro alle lettere ed alle arti, espressa per mezzo di una 
conversazione dei dotti e degli artisti che egli chiamava alla sua corte e magnificamente 
rimunerava’.160 Er was geen twijfel mogelijk: Ludovico was de centrale figuur en Leonardo 
nam niet meer dan ‘una delle prime parti’ in. Diens ontwerp voor het Cenacolo was tenslotte 
niet meer dan ‘un primo e minuto schizzo’; pas toen hij later zijn fresco had voltooid zou 
Leonardo de algemene aandacht en bewondering verdienen. Bemoeienis van de andere 
hovelingen met de beoordeling van het ontwerp zou bovendien bijzonder ongepast zijn 
geweest, niets minder dan een schending van ‘il rispetto dovuto alla dignità d’un sovrano’.161  

 
156 G. Montani, ‘Della letterature italiana nella secondo metà del XVIII secolo, opera di Camillo Ugoni’ in: 
Antologia X (29 mei 1823), 1-50, later in G. Montani, Scritti letterari (Turijn, Einaudi, 1980), A. Ferraris ed., 
aldaar 63-64. 
157 De verzen van Polidori zouden later worden opgemerkt door M. Praz, I volti nel tempo (Napels, Edizioni 
scientifiche italiane,1964), 371-76, die terugzag op zijn verblijf in Il Gernetto in 1962 en misprijzend sprak van 
‘due macchinosi quadri storici che facevan la delizia dell’epoca’. 
158 L. Polidori, Il Gernetto. Amenissima Villa nella Brianza. Poemetto (Milaan, Pogliani, 1833), noot 20, 35. Het 
epitheton symboliseerde ‘l’amore ch’egli [Ludovico] ebbe ai progressi delle scienze, delle lettere e dell’arti belle’. 
159 [F. Pezzi], ‘Esposizione in Brera’ in: Gazzetta di Milano, 13 september 1823. 
160 G.A.M. ‘Quadro del sig. Giuseppe Diotti’, 195. 
161 Idem, 195-196. 
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Leonardo milanese en de emancipatie van de kunst 
 
De verschillen van inzicht over de onderlinge verhouding tussen Ludovico il Moro en 
Leonardo da Vinci krijgt extra reliëf tegen de achtergrond van een andere trend in de 
historieschilderkunst die tegen het einde van de achttiende eeuw zichtbaar wordt. Daarin 
werd niet zozeer het mecenaat een historische spiegel voorgehouden, maar stond naast het 
werk ook het leven van de grote kunstenaars uit de geschiedenis centraal. Hoewel de eerste 
impuls voor dit nieuwe genre van buiten Italië kwam, vormden de levens van twee 
kunstenaars uit de Italiaanse renaissance, Leonardo en vooral Rafaël, er het meest geliefde 
onderwerp van.162 
 In de eerste decennia blijven de representaties van Leonardo’s leven in de moderne 
schilderkunst vooral beperkt tot verbeeldingen van zijn sterfbed, een thema dat eerder 
voorbehouden was aan vorsten of edellieden, zoals ook het geval was in de hierboven 
besproken voorstellingen. De belangrijkste voorbeelden komen niet toevallig uit Frankrijk, 
waar Leonardo na zijn vertrek uit Milaan domicilie had en waar zich tot de laatste decennia 
van de negentiende eeuw de grootste verzameling van zijn werken bevond. Naar een passage 
uit Vasari’s Vite163 zou de kunstenaar aan het hof van Fontainebleau zijn laatste adem hebben 
uitgeblazen in de armen van zijn patroon, François I. Terwijl de figuur van de stervende 
Leonardo in François-Guillaume Ménageots Léonard da Vinci mourant dans les bras de François I 
(1781)164 nog duidelijk bedoeld is om eer te bewijzen aan de illustere vorst en diens verlichte 
deugden, zou Leonardo zich in de vele voorbeelden die volgden steeds onafhankelijker 
voordoen, ten minste als gelijke van zijn beschermheer maar vaker nog als onnavolgbaar, vrij 
genie. Dat gold voor de ‘katholieke’ interpretaties van de sterfscène, die zich baseerden op 
een herziene editie van Vasari’s levensschets waarin Leonardo voor zijn dood tot het geloof 
terugkeerde en waarvan Ingres’ François Ier reçoit les derniers soupirs de Léonard de Vinci (1818) 
het beroemdste voorbeeld vormde, maar bovenal voor de versies waarin Leonardo werd 
gepresenteerd als voorloper van de moderne mens, als kampioen van de vrije, wereldlijke 
geest, symbool van de onbegrensde vermogens van het menselijk vernuft en daarmee als 
personificatie van een renaissance die als voorbode van de moderniteit gold. Zo was hij in de 

 
162 Zie over de receptiegeschiedenis van Rafaëls werk en vooral diens leven: Raffaello: elementi di un mito. Le fonti, 
la letteratura artistica, la pittura di genere storico (Florence, Centro Di, 1984), tentoonstellingscatalogus Florence, 
1984. Een recente bijdrage aan deze thematiek is: A. Auf der Heyde, ‘Componimenti misti di storia dell’arte e 
d’invenzione: gli antichi maestri nella pittura e nella novellistica italiana’ in: G. Capitelli en C. Mazzarelli, (red.), 
La pittura di storia in Italia, 1785-1870. Ricerche, quesiti, proposte (Rome, Silvana, 2008), 133-143. IJkpunt voor 
zulk onderzoek is nog altijd: F. Haskell, ‘The old masters in nineteenth-century French painting’ in: Art quarterly 
34 (1971), 55-84. Vgl. voor dit thema ook: F. Mazzocca en M. Rosci, ‘Immagini tasseche tra Classicismo e 
Romanticismo’ in: Torquato Tasso. Letteratura Musica Teatro Arti figurative (Bologna, Nuova Alfa, 1985), A. 
Buzzoni (red.), tentoonstellingscatalogus Ferrara (1985), 362-429. 
163 G. Vasari, ‘Vita di Lionardo da Vinci, pittore e scultore fiorentino’ hier geconsulteerd in: Idem, Le Vite dei più 
eccellenti pittori, scultori e architetti (Rome, Newton, 1991), met een inleiding van Maurizio Marini, 557-567, aldaar 
566. 
164 R.P. Ciardi, ‘Leonardo illustrato: genio e sregolatezza’ in: L’immagine di Leonardo. Testimonianze figurative dal 
XVI al XIX secolo (Florence, Giunti, 1997) R.P. Ciardi en C. Sisi (red.), tentoonstellingscatalogus Vinci 1997, 
17-60, aldaar 30, noemt twee eerdere momenten waarop het thema aan de orde kwam: Charles Joseph Natoire’s 
weigering, halverwege de achttiende eeuw, een schilderij met dit onderwerp te maken, en het doek van 
Angelika Kaufmann uit 1778, tentoongesteld in de Londense Royal Academy. 
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achttiende eeuw al door de Franse encyclopédistes neergezet, en zo zouden ook de grote Franse 
liberale historici Quinet en Michelet hem presenteren als de Italiaanse broer van Faust.165 
Leonardo, en met hem andere oude meesters in de moderne historieschilderkunst, 
weerspiegelde daarmee niet alleen een seculier en progressief-liberaal beeld van mens en 
maatschappij. In zijn representatie lag ook een verwijzing besloten naar de sociale status van 
de negentiende-eeuwse kunstenaar en diens vrijheid dan wel afhankelijkheid tegenover zowel 
artistieke als sociaal-economische conventies.166 In grote lijnen zou dit wereldlijke beeld van 
Leonardo ook de Italiaanse beeldende traditie domineren. 
 De enige uitzondering op deze tendens onthult een tweede aspect dat zich in de 
representaties van Leonardo in Italië zou voordoen. De schilder Santi Soldaini was in 1811 de 
enige deelnemer aan een ‘concorso’ aan de Accademia di Brera in ‘disegno di figura’. Zijn 
Leonardo da Vinci, vecchio e infermo, visitato in Fontainebleau da Francesco I, spira fra le di lui braccia 
(afb. 55)167 zette de banden tussen het Franse keizerrijk en zijn satellietstaat het Regno d’Italia 
met hoofdstad Milaan historische luister bij. Naast de personificatie van de Franse macht was 
hier het Italiaanse genie voorgesteld in de persoon van Leonardo. Een vijftal Italiaanse 
kunstenaars die eveneens het Franse patronage genoten (Andrea Del Sarto, Primaticcio, 
Francesco Salviati, Benvenuto Cellini en Rosso Fiorentino) bewees hem de laatste eer.168 De 
voorstelling van Leonardo als nationaal Italiaans icoon was eerder geïntroduceerd door 
Giuseppe Cades, die reeds in 1783-85 de sterfbedscène had verbeeld.169 In de patriottische 
geschiedcultuur van de vroege negentiende eeuw verbreidde dit beeld zich gestaag en werd 
Leonardo geleidelijk opgenomen in het pantheon van uomini illustri waarmee de nationale eer 
werd hooggehouden.170 Dat is bijvoorbeeld het geval bij Cesare Mussini’s versie van het 
sterfbed uit 1828 (afb. 56),171 waarop de zieltogende Leonardo baadt in het volle licht en de 
beschaduwde figuur van de Franse koning een ondergeschikte positie inneemt. Het groeiende 

 
165 J. Michelet, L’agonie du moyen-âge (Parijs, Ed. Complexes, 1990), C. Mettra (red.), 96, een fragment uit de 
Historie de France au seizième siècle (1855), vol. 7. 
166 Vgl. F. Mazzocca, ‘The Renaissance repertoire in the history painting of nineteenth-century Italy’ in: R. 
Pavoni (red.), Reviving the Renaissance. The use and abuse of the past in nineteenth-century Italian art and decoration 
(Cambridge UP, 1997), 239-267, aldaar 257 en Haskell, ‘The Old Masters in Nineteenth Century French 
Painting’, cit. 
167 Guida alle sale della pinacoteca e dei concorsi nell’I.R. Palazzo delle scienze e belle arti (Milaan, per G.B. Bianchi e 
C., 1822), onder ‘Concorso anno 1811; Disegno di figura’. Het werk wordt nog altijd bewaard in de Pinacoteca 
di Brera, zie de catalogusbeschrijving door A. Musiari in: Pinacoteca di Brera. Catalogo dei dipinti dell’Otto e 
Novecento (Milaan, Electa, 1994), vol. 2, nr. 698, 627-629, Vgl. ook: L’ Immagine di Leonardo, 143. Op de 
tentoonstelling in het Castello del Valentino in Turijn werd in 1838 door de schilder Antonione een kopie 
tentoongesteld van het schilderij van Soldaini, zie: Catalogo dei prodotti dell’industria de’ R. Stati ammessi alla 
pubblica esposizione dell'anno 1838 (Turijn, Tipografia Chirio e Mina, 1838), nr. 320. Vgl. ook Mostra dei maestri di 
Brera 1776-1859 (Milaan, 1975), tentoonstellingscatalogus Milaan 1975, aldaar n. 195, waaraan de hier 
gereproduceerde afbeelding is ontleend. 
168 Opere dei grandi concorsi premiate dall’I.R. Accademia delle belle Arti in Milano. Disegnate ed incise per cura 
dell’architetto Giolio Aluisetti (Milaan, Claudio Wilmant, 1847) 4 vol, aldaar vol. 4, 6, waar zich ook een 
toelichting op de voorstelling van Soldaini bevindt. De aanwezigheid van een priester aan Leonardo’s sterfbed is 
ook een toespeling op de recente verzoening van Napoleon met paus Pius VII in het Concordaat van 15 juli 
1801, vgl. Pinacoteca di Brera (1994), vol. 2, 628. 
169 Zie over hem: M.T. Caracciolo, Giuseppe Cades 1750-1799 et la Rome de son temps (Parijs, Arthena, 1992), 
alwaar over dit schilderij 263-264. 
170 Zie over het pantheon-begrip de opmerkingen ten aanzien van Machiavelli, alhier in hoofdstuk 3. 
171 De hier gebruikte afbeelding van het schilderij in de Galleria dell’Accademia is ontleend aan: C. Sisi (red.), 
Storia delle arti in Toscana. L’Ottocento (Florence, Edifir, 1999), 73. 
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anti-Franse sentiment in de patriottische geschiedcultuur vond in Leonardo’s leven geen 
rechtstreekse aanleiding de Italiaanse eer te wreken; Da Vinci was immers zelf naar het hof 
van François I vertrokken. Maar dat weerhield kunstenaars en critici in het vierde en vijfde 
decennium van de negentiende eeuw er niet van hem naast Michelangelo en Galileo op te 
voeren in allegorische voorstellingen die de nationale eer moesten opeisen, soms in felle 
reactie op Lamartine’s als flagrant opgenomen aantijging dat Italië niets dan een ‘terre des 
morts’ was.172  
 Een derde en laatste aspect van de representatie van Leonardo dat van invloed was op 
de manier waarop het hertogelijk hof van de Sforza’s werd verbeeld, betreft specifiek de 
culturele context van de Lombardische hoofdstad. In de stad waar hij de langste 
aaneengesloten periode uit zijn werkzame leven doorbracht, voltrok zich vanaf het laatste 
kwart van de achttiende eeuw een proces van toe-eigening van Leonardo. Het ging daarbij 
om leven én werk van Da Vinci, als wetenschapper maar bovenal als kunstenaar. De 
pogingen hem voor te stellen als een Milanees moeten dan ook voor een groot deel in en 
rond de Accademia di Brera worden gesitueerd.  
 De eerste Milanees die Leonardo als een kunstenaar van eigen bodem voorstelde was 
de abt Francesco Albuzio (1776-1778), die tijdens de eerste twee jaar van het bestaan van de 
academie tijdelijk de functie van secretaris bekleedde en in dezelfde periode een geschiedenis 
van de Milanese kunst en architectuur schreef.173 De volgende stappen werden gezet door 
Albuzio’s opvolgers in het ambt van secretaris aan het begin van de nieuwe eeuw, 
respectievelijk Carlo Bianconi (1778-1802), Giuseppe Bossi (1801-1807) en Ignazio 
Fumagalli (1807-1841). De belangrijkste kracht achter de herwaardering van Leonardo was 
zonder meer Bossi.174 Na zijn bevlogen secretariaat, toen hij de basis had gelegd voor de 
bibliotheek en de pinacotheek van Brera waarin de contouren zichtbaar werden van wat met 
steeds meer aandrang de ‘Lombardische school’ werd genoemd,175 legde hij zich vooral toe op 
de studie van het werk van Leonardo. In 1807 werd hem door Eugène de Beauharnais, 
onderkoning van het Regno d’Italia, opgedragen een kopie te maken naar Leonardo’s 
Cenacolo, aan te vullen met gegevens uit oude tekeningen en reproducties. Op hetzelfde 
moment dat in de Accademia di Brera een prijswinnende buste van Leonardo door de jonge 

 
172 Het is veelzeggend dat de verhalende historieschilderkunst de zgn. ‘tweede Milanese periode’ van Leonardo 
(ca. 1506-1514), toen hij vooral voor de Franze bezetters werkte (o.a. aan een ruiterstandbeeld van Gian 
Giacomo Trivulzio), geheel heeft genegeerd, vgl. ook Ciardi, ‘Leonardo illustrato’, 44. 
173 F. A. Albuzzi, Memorie per servire alla storia de’ pittori scultori e architetti milanesi [1776] (Milaan, Stucchi, 1956), 
G. Nicodemi (red.), extracten uit L’Arte ( 1948-56). Zie ook: F. Leoni, ‘Le “Memorie” dell’Albuzio e la storia 
dell’arte in Lombardia’, in: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere e filosofia, tweede reeks, vol. XXIII 
(1954) aflevering III-IV, 204-210. 
174 Over hem, zie onder meer G. Bora, ‘Giuseppe Bossi segretario e professore di Brera’ in: Mostra dei Maestri di 
Brera (1975), 31-35 en Milano, Brera e Giuseppe Bossi nella Repubblica Cisalpina (Milaan, Istituto Lombardo di 
Scienze e Lettere, 1999), reeks Incontri di studio 12, passim, en R.P. Ciardi, ‘Nota critica’ bij: G. Bossi, Scritti 
sulle arti (Florence, SPES, 1982) 2 vol., aldaar vol. 1, III-LXXVII. 
175 Bossi was ook de initiatiefnemer van een kabinet met kunstenaarsportretten (1806), een verzameling 
hoofdzakelijk Milanese en Lombardische kunstenaarsportretten, bijeengebracht in de Accademia di Brera, 
voortbordurend op Albuzio’s eerdere collectie kunstenaarsportretten, het ‘Museo milanese’ (1775), zie hiervoor 
Giuseppe Bossi. Il Gabinetto dei ritratti dei pittori (1806) (Milaan, Electa, 2009), S. Coppa e M. Olivari (red.), 
tentoonstellingscatalogus Milaan 2009. 
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beeldhouwer Pompeo Marchesi te zien was (afb. 57),176 werd onder grote publieke 
belangstelling in het Broletto Bossi’s reconstructie van het Cenacolo onthuld (1809, afb. 58).177 
De uitvoerige verantwoording van zijn interpretatie, het vierdelige Del cenacolo di Leonardo da 
Vinci, publiceerde Bossi in 1810.178 Een jaar later vroeg de kunstenaar de grootkanselier van 
het Regno d’Italia om financiële steun bij de publicatie van Leonardo’s complete Trattato della 
pittura.179 Deze dignitaris, Francesco Melzi D’Eril, kan niet ongevoelig zijn geweest voor deze 
bede, omdat zijn voorzaat Francesco Melzi (ca. 1491-1570) een van Leonardo’s discipelen 
was en aanwezig was geweest van het overlijden van de meester.180 Van Melzi’s affiniteit met 
het thema getuigt ook zijn opdracht aan Bossi om het decoratieve programma te ontwerpen 
voor de grote Salone d’onore van zijn villa in Bellagio. In de vier sovraporte van die ruimte is 
nog altijd te zien hoe Francesco Melzi in de leer ging bij de grote Leonardo, aanwezig was bij 
diens dood en ten slotte zijn herinneringen aan zijn mentor liet optekenen.181 Bossi hield zich 
tot zijn dood met Leonardo bezig. In 1811 deed hij Delle opinioni di Leonardo intorno alla 
simmetria de corpi umani het licht zien. Bij zijn dood in 1816 bleek zijn laatste, onvoltooide 
werk een reeks tekeningen in monochroom over het leven van Leonardo. 
 Onder het secretariaat van Ignazio Fumagalli lijkt de Milanese kunstwereld en de 
kring rond Brera in het bijzonder nog meer in de ban van Leonardo te zijn geraakt. Reeds 
voor zijn aantreden had Fumagalli zelf studie gemaakt van de schilderkunst van Leonardo en 
zijn tijd, getuige zijn boek met toegelichte etsen La scuola di Leonardo da Vinci in Lombardia 
(1811).182 Voorlopig hoogtepunt van de cultus rond Leonardo aan de academie van Brera was 

 
176 Galleria d’arte moderna. Opere dell’Ottocento (1975), nr. 1706. Het borstbeeld ontbreekt in: A. Sassi, Pompeo 
Marchesi scultore (Gavirate, Niccolini, 2001).  
177 De kopie diende als ontwerp voor een mozaïek, dat Giacomo Raffaelli in opdracht van keizer Napoleon in 
Wenen moest maken voor de Minoritenkirche, de Italiaanse ‘nationale’ kerk. Het werk van Bossi werd eerst in 
de Accademia van Brera en vervolgens in het Castello Sforzesco bewaard en ging in de oorlog verloren. Zie La 
pittura in Italia. L’Ottocento (1991), vol. 2, 711-712. Behalve de reconstructie van Bossi bestond er een 
kopergravure van de Romeinse schilder en graficus Raffaello Morghen, gemaakt in opdracht van groothertog 
Ferdinando III van Habsburg. Over Morghen, zie de necrologie door G.B. Niccolini, Opere (1844), vol. 3, 387-
391, aldaar 389 en C. Alberici en M. Chirico de Biasi, Leonardo e l’incisione. Stampe derivate da Leonardo e 
Bramante dal XV al XIX secolo (Milaan, Electa, 1984), 63-64 en nr. 44. 
178 G. Bossi, Del cenacolo di Leonardo da Vinci. Libri quattro (Milaan, Stamperia Reale, 1810), onlangs opnieuw in 
facsimile herdrukt (Milaan, Skira, 2009). De publicatie kon onder meer rekenen op de belangstelling van 
Goethe, zie: J.W.von Goethe, ‘J. Bossi über Leonard da Vincis Abendmal zu Mailand’ (onderdeel van Über 
Kunst und Altertum I, 1817), nu in: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens (München, Hanser, 1985-), K. 
Richter (red.), vol. 11, deel 2, 403-437. Over de receptie en restauratiegeschiedenis van het Cenacolo, zie: P. C. 
Marani, ‘Il Cenacolo di Leonardo e i suoi restauri nella Milano fra il XV e il XX secolo fra arte e fede, 
propaganda politica e magnificenza civile’ in: I Tatti Studies 7 (1997), 191-229. Zie hierover ook de 
‘bibliografische’ passage in: A. Colombo, I lunghi affanni ed il perduto regno. Cultura letteraria, filologia e politica nella 
Milano della Restaurazione (Besançon, Presses Univ. Franche-Comté, 2007), 41-49. 
179 Al eerder was in Milaan een andere editie van het Trattato van Leonardo verschenen bij de Società 
Tipografica de’ Classici Italiani (1804), voorafgegaan door ‘Memorie storiche su la vita, gli studi, e le opere di 
Leonardo da Vinci’, geschreven door Carlo Amoretti. Bossi beoogde een meer wetenschappelijke uitgave op 
basis van een manuscript in zijn eigen bezit, die hij echter nooit zou voltooien. In 1817 verscheen een dergelijke 
editie van het Trattato, bezorgd door Guglielmo Manzi, bij De Romanis in Rome. 
180 Francesco Melzi was bovendien de erfgenaam van vele tekeningen, geschriften en instrumenten van de 
meester, vgl. hierover recentelijk C. Bambach, Un’ eredità difficile: i disegni ed i manoscritti di Leonardo tra mito e 
documento (Florence, Giunti, 2009), 47ste Lettura vinciana (2007). 
181 Een afbeelding van een voorstudie voor de sovraporta ‘Morte di Leonardo assistito dal Melzi in piedi’ staat in: 
F. Mazzocca, A. Morandotti en E. Colle (red.), Milano neoclassica (Milaan, Longanesi 2001). 
182 Zie ook enkele opmerkingen hierover in de voornoemde catalogusbeschrijving van Soldaini’s Leonardo da 
Vinci, Opere dei grandi concorsi premiate dall’I.R. Accademia delle belle Arti in Milano, 628. Over Fumagalli, zie P. 
Barzanò en L. Damiani, ‘Ignazio Fumagalli (1777-1842), segretario perpetuo, primo professore di estetica 
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het plan dat omstreeks 1834 werd opgevat door een anoniem gebleven Milanese edelman om 
Leonardo namens de gemeenschap te eren met een monument.183 Het zou geplaatst worden 
in de cortile van het complex van Brera, als dankbetuiging aan de ‘oprichter en eerste president 
van de Academie’. Het monument zou Leonardo voorstellen, die van de Onsterfelijkheid een 
lauwerkrans ontvangt. Op de granieten sokkel van het beeld moest in een bronzen reliëf een 
reproductie van het Cenacolo worden opgenomen. De noodzaak van een monument was 
evident voor de journalist van Biblioteca Italiana die het plan wereldkundig maakte. Nog niet 
eerder was er in Italië een gedenkteken voor Da Vinci opgericht. Omdat Leonardo zich na 
1482 zelf als Milanees ging beschouwen (‘la patria nostra divenne patria sua’)184 en hij moest 
worden gezien als de ‘vero fondatore dell’arte in Lombardia’ was Milaan hiervoor de enig 
aangewezen plaats. Waarom het plan uiteindelijk niet werd uitgevoerd, is onbekend. Aan het 
ontbreken van hard bewijs voor de aannames waarop het gebaseerd was – het bestaan van een 
‘Achademia Leonardi Vinci’ is onzeker – heeft het niet gelegen, want jaren later, in 1852, 
werd in een lunette van de porticus van Brera alsnog een schildering onthuld die hetzelfde 
idee belichaamde, La scuola di Leonardo da Vinci van Raffaello Casnedi.185  
 Intussen raakte de populariteit van Leonardo ook buiten de muren van het palazzo di 
Brera verbreid. In navolging van de bemoeienissen van De Beauharnais, Melzi en 
Napoleon186 zullen veel Milanese aristocraten hun palazzo hebben versierd met reproducties 
van Leonardo’s werk. Ter indicatie kan de edelman Francesco Teodoro Arese Lucini gelden, 
die in zijn antisala de kopergravure van het Cenacolo door Raffaello Morghen had hangen en 
in zijn Gabinetto da Caffè een miniatuur bewaarde naar een allegorische voorstelling van de 
Modestia en Vanitas, die aan Leonardo werd toegeschreven.187 Maar ook voor eenvoudige 
Milanese burgers werd de betekenis van Leonardo zichtbaar. De veelbelovende jonge schilder 
Luigi Sacchi stelde zich in de jaren dertig van de negentiende eeuw ten doel de kunst voor 
een zo groot mogelijk publiek bereikbaar te maken. Hij ruilde daartoe al snel de schilderkunst 
in voor de lithografie, de houtgravure en ten slotte, na 1839, de fotografie.188 Met de 
oprichting van het geïllustreerde weekblad Il Cosmorama pittorico (1835) bereikte zijn streven 

 

all’Accademia di Belle Arti di Brera’, afstudeerscriptie 1985-1986, Politecnico van Milaan, Faculteit 
Architectuur. 
183 ‘Arti belle. Monumento a Leonardo da Vinci da erigersi in Milano’ in: Biblioteca Italiana 73 (februari 1834), 
362-365. In deze ‘prospectus’ van het project werd de naam van de kunstenaar niet genoemd. 
184 ‘Arti belle. Monumento a Leonardo da Vinci da erigersi in Milano’, 362-363. 
185 Zie over deze kunstenaar: F. Lisanti, Raffaele Casnedi – Pittore dumentino (Varese, Luino, 1993). De 
voorstelling is bekend dankzij een ets van Francesco Clerici naar een ontwerp van Angiolo Trezzini (Milaan, P. 
Ripamonti Carpano, z.j.), o.a. bewaard in de Civica Raccolta di Incisioni, Serrone Villa Reale, Monza. 
Leonardo neemt er – opvallend genoeg – dezelfde pose van wijze leermeester in als tegenover Ludovico il Moro 
op de hierna te noemen schilderijen van Cornienti en Cianfanelli. 
186 Giuseppe Bossi meldt dat generaal Bonaparte bij aankomst in Milaan in 1796 direct verordonneerde dat het 
Cenacolo een beschermde status genoot en dat in het Refettorio alle Grazie geen soldaat zijn intrek mocht 
nemen, zie G. Bossi, Del Cenacolo di Leonardo da Vinci libri quattro (1810), 200. 
187 Vgl. F. Mazzocca, ‘Francesco Teodoro Arese Lucini, un mecenate milanese del Risorgimento’ in: Arte 
lombarda 83 (1987), 80-96, aldaar 93-94, inv. nrs. 51 en 117. 
188 M. Miraglia, ‘Luigi Sacchi artista e fotografo, interprete della cultura del suo tempo’ in: Alle origini della 
fotografia. Luigi Sacchi lucigrafo a Milano 1805-1861 (Milaan, Motta, 1996) M. Miraglia (red.), 11-30, aldaar 13. 
Zie over de ontwikkelingen in de reproductiegrafiek en illustratietechnieken in deze periode ook: F. Mazzocca’s 
‘L’illustrazione romantica’ in: Storia dell’arte italiana, vol. 9, tomo II: Illustrazione e fotografia, (Turijn, Einaudi, 
1981), 323-419. 
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een voorlopig hoogtepunt.189 In het oprichtingsjaar verscheen in het tijdschrift ook een 
biografische schets van Leonardo; twee jaar later volgde een eenvoudige reproductie van het 
Cenacolo met een toelichting.190 Het Cosmorama riep ‘Lionardo’ onverwijld uit tot hét 
symbool van de renaissance in Milaan en Lombardije, ‘la sua patria d’elezione’.191 Da Vinci’s 
leven vóór zijn komst naar Milaan werd gereduceerd tot een leergang die aan Ludovico’s hof 
zijn vruchten afwierp, zijn vertrek uit Lombardije werd voorgesteld als bijna tegen zijn zin, 
totdat hij, toegeeflijk geworden door de ouderdom, tegemoet kwam aan de smeekbeden van 
François I. In Milaan was Leonardo voor allen ‘l’uomo dei prodigi; l’uomo che potesse 
ridurre ad effetto ogni umano desiderio’. Als stichter van de eerste Italiaanse academie voor 
schone kunsten en de ‘scuola Lombarda’ in de schilderkunst,192 die niet onderdeed voor de 
Venetiaanse of Florentijnse, was hij de geestelijk vader van de ‘filosofia delle arti’ die de 
verborgen principes achter de kunst blootlegde en daarmee haar pubblica utilità bepleitte. Op 
die ‘filosofische’ benadering van de kunst bezat de Lombardische school het primaat, aldus 
Sacchi. Leonardo schonk Milaan zijn kennis en kunde als ingenieur, wiskundige, architect, 
beeldhouwer, musicus en schilder; het ultieme bewijs van zijn genialiteit was natuurlijk het 
Cenacolo, ‘il miracolo d’una città, la gloria d’una nazione’.193 
 In de tweede helft van de negentiende eeuw, toen Milaan zich profileerde als Italië’s 
‘capitale morale’,194 bleef het beeld van de ‘filosofische’ Leonardo als grondlegger van de 
Lombardische kunst en wetenschap overeind. Het standbeeld dat in 1872 op Piazza della 
Scala voor hem werd opgericht en dat – alle tegenstrijdigheden ten spijt – als de kroon op de 
mythe van Leonardo milanese kan worden beschouwd, toont hem nog altijd zoals hij in de 
schilderkunst van de voorgaande decennia was voorgesteld: in de eeuwige gedaante van de 
wijze leermeester, haast als een oudtestamentische profeet.195 
 
De patroon en het genie in verhouding 
 
Deze beeldvorming rond de figuur van Leonardo had onvermijdelijk haar weerslag op de 
negentiende-eeuwse schilderkunstige voorstelling van het mecenaat van Ludovico Sforza. 

 
189 Het tijdschrift zou verschijnen bij de uitgeverij van de gebroeders Lampato en in beslissende mate steunen op 
de bijdragen van de ervaren broers Giuseppe en Defendente Sacchi, de oudere neven van Luigi. Het Cosmorama 
geldt als een van de eerste en belangrijkste geïllustreerde tijdschriften van het moderne Italië. Vgl. Berengo, 
Intellettuali e librai (1980), 234-236 en E. Gabba en D. Zanetti (red.), Defendente Sacchi, filosofo, critico, narratore, 
Fonti e studi per la storia dell’ università di Pavia 18 (1992), aldaar 24, 265 en 300-301. 
190 Resp. D. Sacchi, ‘Lionardo da Vinci’ in: Cosmorama pittorico 22 (1835), 170-172 en G. Sacchi, ‘Il cenacolo di 
Leonardo da Vinci’ in: Cosmorama pittorico 3 (1837), 20-22.  
191 Sacchi, ‘Lionardo da Vinci’. 
192 Sacchi beweert over de vorming van een school door Leonardo zelfs: ‘Ma Lionardo aveva forse solo fra gli 
artisti del suo tempo una generosità d’animo mirabile, voleva far parte agli altri delle proprie cognizioni’, idem. 
Sacchi vereenzelvigt deze unieke kwaliteit van Leonardo met de stichtelijke doelstelling van Cosmorama pittorico. 
193 Idem, 171.  
194 Zie hierover vooral: G. Rosa, Il mito della capitale morale: letteratura e pubblicistica a Milano fra Otto e Novecento 
(Milaan, Edizioni di Communità, 1982), vooral over de postunitaire periode. 
195 Het beeld van Leonardo als wijze grijsaard of ‘Padre Eterno’ is bijzonder diffuus, zie Ciardi, ‘Leonardo 
illustrato’ (1997), 19 en 46-47, en werd vooral geïnspireerd door Leonardo’s vermeende zelfportret als oude man 
(Turijn, Biblioteca Reale) en – zoals in het geval van Diotti - de beschrijving en beeltenis van Leonardo 
geschreven en verzameld door Paolo Giovio en vervolgens overgenomen door onder meer Vasari, zie ook de 
catalogus L’Immagine di Leonardo (1997), ‘Il ritratto’, 70-108. 
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Behalve de vroege sterfbedscènes en een enkele Vasariaanse anekdote bleef de narratieve, 
historiografische verbeelding van het leven van Leonardo namelijk vooral tot zijn 
werkzaamheden aan het hof van Il Moro beperkt. Dat hof kwam door de status van Leonardo 
in een heel ander licht te staan. Zoveel doet alleen al de vaststelling vermoeden dat vrijwel 
alle voorstellingen van Ludovico’s patronage afkomstig waren uit de kringen rond de 
Accademia di Brera, waar zoals gebleken is een heuse Leonardo-cultus heerste. In het 
voorgaande kwam Giuseppe Bossi reeds ter sprake. Bossi’s tijdgenoot Giovanni Migliara, een 
van de leidende figuren aan de academie tijdens het tweede en derde decennium van de 
negentiende eeuw, liet een acquarelstudie na met als thema Leonardo presenta il Cenacolo a 
Lodovico il Moro.196 In 1830, het jaar waarin in de Pinacoteca Ambrosiana Gigola’s miniatuur 
tentoongesteld werd, presenteerde de eerder genoemde Luigi Sacchi behalve een vijftal 
medaillons, waarvan er één Leonardo verbeeldde terwijl hij Lisa del Giocondo 
portretteerde,197 een olieverfschilderij met als onderwerp Leonardo da Vinci alla corte di Lodovico 
il Moro. Uit de beschrijving van enkele recensenten valt af te leiden dat het doek Leonardo 
toonde in zijn minder bekende gedaante van hofmusicus, geïnspireerd op de beschrijving van 
Vasari die gesuggereerd had dat Leonardo naar Milaan was gehaald vanwege zijn faam als 
luitspeler.198 Leonardo was er afgebeeld met een zelfgemaakt zilveren instrument in de vorm 
van een paardenschedel, terwijl hij voor een raam in het hertogelijk paleis zat en zich 
gereedmaakte voor een intiem privéconcert voor de hertogelijke familie, die zich geheel 
ontspannen overgaf aan dit vooruitzicht.199 De hertog hield zijn oudste zoontje tegen zich aan 
en Beatrice leunde met haar arm op de schouder van haar man. De hardvochtige, sluwe 
Ludovico uit het kasteel van Pavia leek hier verder weg dan ooit en dat, zo suggereerde een 
van de recensenten, was de verdienste van Leonardo, die de Sforza’s met zijn muziek 
ontspanning en vrolijkheid bracht. Zoals duidelijk moest worden uit de toren van de San 
Gottardo en de eerste spitsbogen van de Dom in aanbouw die door het raam te zien waren, 
werd in het Milaan van Leonardo niet alleen in het particuliere vermaak van de hertog maar 
ook in het algemeen belang voorzien. 

 
196 Mostra della grafica di Giovanni Migliara (Ovada, Pesce, 1979) M.C. Gozzoli en M. Rosci (ed.), nr. O21, 
waarvan de reproductie in de catalogus abusievelijk als O22 genummerd is. 
197 Het medaillon Leonardo da Vinci nell’atto di ritrarre l’afflitta madonna Lisa del Giocondo werd net als de andere 
vier medaillons door twee recensenten geprezen vanwege ‘una somma perizia e franchezza di pennello’, zie: 
‘Esposizione delle Belle Arti nell’I.R. Palazzo di Brera a Milano nel 1830 (continuazione)’ in: La Minerva Ticinese 
42 (1830, anno II), 747-753, aldaar 751-752 en ook : ‘Le belle arti in Milano’ in: Il nuovo ricoglitore, 750 e.v. De 
auteur van de laatstgenoemde bespreking, Giuseppe Sacchi, maakte ook melding van 35 kopieën in miniatuur 
van werken van Hayez en Palagi die Luigi Sacchi dat jaar tentoonstelde, waaronder zich vermoedelijk ook een 
miniatuur van het sterfbed van Gian Galeazzo Sforza bevond, immers een van Palagi’s bekendste werken. 
198 Het schilderij werd vermeld in: ‘Le belle arti in Milano nell’anno 1830. Relazione di Giuseppe Sacchi (anno 
V)’ in: Il nuovo ricoglitore 70 (1830), 750 e.v. en ‘Esposizione delle Belle Arti’ in: La Minerva Ticinese, 751-752. 
Het schilderij met de titel Leonardo da Vinci alla corte di Lodovico il Moro dat zonder vermelding van de kunstenaar 
wordt beschreven in: L’ignorante in Brera o sia l’Esposizione di belle arti nell’anno 1830. Almanacco per l’anno 1831 
(Milaan, Editori degli Annali universali delle scienze e dell’industria, 1831), 47, moet wel dat van Sacchi zijn. In 
Alle origini della fotografia (1996), waar Sacchi’s schilderijen worden opgesomd, ontbreekt dit stuk. De passage van 
Vasari waarop het tafereel volgens ten minste één criticus gebaseerd was, is te vinden in Vasari, ‘Vita di Lionardo 
da Vinci’, 561. 
199 Een tafereel, zoals de recensent zegt, van ‘famigliare abbandono’, ‘Le belle arti in Milano’, 767. Op de 
achtergrond van het tafereel was overigens ook Leonardo’s vaste metgezel Fra Luca Pacioli afgebeeld. 
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De verschuiving in de voorstelling van het hof van Il Moro kwam duidelijk aan het licht in 
1845.200 In dat jaar waren twee nieuwe doeken met hetzelfde thema prominent aanwezig op 
de tentoonstelling in de academie van Brera. De schilderijen kregen volop aandacht van de 
pers en zouden spoedig ook in reproductie circuleren.201 
 Het eerste was Francesco Gonins Lodovico il Moro e Beatrice visitano il cenacolo di 
Leonardo da Vinci (afb. 59).202 De Piemontees Gonin was een gevierd kunstenaar in Milaan, 
met name sinds hij enkele jaren eerder Manzoni’s I Promessi sposi (1842) van gravures had 
voorzien. Hij maakte dit schilderij in opdracht van de jonge Milanese edelman Antonio Litta, 
telg van een geslacht dat door Napoleon in 1810 tot de hertogstand was verheven.203 De 
jonge Litta deed zich, samen met zijn broer Giulio, in de jaren veertig van de negentiende 
eeuw gelden als fervent Italiaans patriot en zou na de opstand in maart 1848 – de Cinque 
Giornate - deel uitmaken van de voorlopige regering van Milaan en zelfs de leiding krijgen 
over de revolutionaire burgerwacht. 
 De patriottische sympathieën van de opdrachtgever worden met dit schilderij 
bevestigd. Gonins werk brengt de anonieme criticus van de Cosmorama pittorico in het geweer 
tegen de gehate indruk van veel buitenlandse commentatoren dat ‘l’arti sono morte in Italia 
come tutto il rimanente’.204 Als vrucht van de opgebloeide kunst zou het schilderij het 
ongelijk van dit idee bewijzen en bovendien laten zien hoe juist het verleden het 
tegenwoordige Italië weer tot leven bracht. Gonins doek lijkt dus vooral bedoeld als 
eerbewijs aan het genio italico van Leonardo uit naam van de stad, hier in de persoon van 
Ludovico, en een Verdiaans aandoend collectief van omstanders. Maar voor de jonge hertog 
Litta moet Leonardo niet enkel een symbool van Milanese en nationale trots zijn geweest 
waaraan hij hulde wilde brengen. In het schilderij lijkt ook Litta’s visie op zijn eigen, nog 
prille mecenaat te zijn weerspiegeld, een indruk die wordt bevestigd door de recensent van de 
Cosmorama die het schilderij waarschijnlijk bij Litta thuis zag en de opdrachtgever als ‘novello 
splendido maecenate dell’arti belle’ begroette.205 Dit perspectief van de mecenas had voor 
Litta een bijzondere lading, niet alleen omdat hij net als Ludovico de hertogstitel voerde, 

 
200 Mazzocca, ‘The Renaissance repertoire in history painting’, 260, vermeldt abusievelijk 1846 als jaar waarin de 
doeken tentoongesteld werden. R.P. Ciardi stelt ten onrechte dat het werk van Cornienti pas na dat van Gonin 
tot stand kwam: Ciardi, ‘Leonardo illustrato’, 44. 
201 Onder meer in de tijdschriften Gemme d’arti italiane, Cosmorama pittorico en het Album Esposizione di belle arti, 
zie ook het onderstaande. 
202 Besprekingen van dit schilderij: F. Ambrosoli, ‘Lodovico il Moro e Beatrice visitano il cenacolo di Leonardo 
da Vinci, quadro di Francesco Gonin, commissione del sig. Duca Antonio Litta, illustrato dal Prof. Francesco 
Ambrosoli’ in: Album. Esposizione di belle arti in Milano ed altre città d’Italia dedicato all’egregio e nobilissimo signore 
Conte Giberto Borromeo (Milaan, Carlo Canadelli, 1845), 103-108; G. Elena, Guida critica all’esposizione delle belle 
arti in Brera scritta dal pittore Giuseppe Elena. Anno quinto (Milaan, G. Rejna, 1845), 21-22; ‘Lodovico il Moro e 
Lionardo da Vinci’ in: Cosmorama pittorico 29 (1845), 226. Op de voorpagina van de aflevering van het weekblad 
prijkte een eenvoudige reproductie van Gonins schilderij. Een andere recensie met reproductie was: C.A. 
Vecchi, ‘Lionardo da Vinci’ in: Museo scientifico, letterario ed artistico 8 (Turijn, A. Fontana, 1846), 178-180 en 
185-187. 
203 Zie Milano dalla Restaurazione alle Cinque Giornate (Milaan, Skira, 1998), F. della Peruta en F. Mazzocca (red.), 
tentoonstellingscatalogus Milaan 1998, 114 en cat. nr. 101, 239 over Litta als beschermheer van de kunsten en 
als patriot, ook in verband met het portret dat Eliseo Sala van hem maakte (1845). 
204 ‘Lodovico il Moro e Lionardo da Vinci’ in: Cosmorama pittorico, 226. Er wordt hier verwezen naar een 
vermelding van Gonins schilderij in het tijdschrift L’Illustration, die ik echter niet heb kunnen vinden. 
205 ‘Lodovico il Moro e Lionardo da Vinci’ in: Cosmorama pittorico, 226. In de bespreking spreekt de criticus de 
hoop uit dat het schilderij spoedig ook voor het publiek van de Accademia di Brera te zien zou zijn. 
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maar omdat zijn voorvader naar werd aangenomen eveneens een van Leonardo’s 
opdrachtgevers was geweest, een herinnering die in huize Litta nog altijd tastbaar was in de 
aanwezigheid van een Madonna met kind die toen al aan Leonardo werd toegeschreven, tot 
Antonio Litta het in 1865 aan de Petersburgse Hermitage verkocht.206 
 Het gebaar waarmee Gonin uitdrukking had willen geven aan zowel de grootheid van 
Leonardo als aan de rol van patroon, viel niet bij alle critici in de smaak. Hoewel zij het 
schilderij in algemene zin prezen om de onderwerpskeuze, de technische uitvoering en de 
historiografische accuratesse, schoten de unseasonable gallantry van Ludovico en zijn gevolg en 
vooral de nederige houding van Leonardo hen in het verkeerde keelgat.207 Giuseppe Elena 
achtte de pose van de kunstenaar ‘più ignobile che rispettosa’ en volgens Francesco Ambrosoli 
contrasteerde ze scherp met de beschrijving van Vasari en ‘de indruk die we van de figuur van 
Leonardo hebben’; ze paste in het geheel niet bij het genie dat met zijn schilderkunst de 
grenzen van het voorstelbare had getart. De als onderdanig opgevatte lichaamshouding van 
Leonardo was des te ongepaster gezien de reputatie van de man die tegenover hem stond, een 
man die zijn eigen neef de dood in had gejaagd en Italië in het verderf had gestort. Terwijl de 
luister van het hof van Il Moro spoedig verleden tijd zou zijn en zijn naam al vergeten was 
voor hij stierf, wachtte Leonardo de onsterfelijkheid. Was Ludovico niet in het bevoorrechte 
gezelschap geweest van Leonardo en enkele andere ‘uomini privilegiati d’ingegno’, ‘non 
lascerebbe il mondo esser fama altro che trista e vituperosa’. Voor zo iemand zou Leonardo 
niet hoeven buigen, aldus Ambrosoli. 
 Eerder was het omgekeerde het geval. Dat lijkt niet alleen de criticus Ambrosoli te 
hebben gedacht, maar ook de maker van een schilderij dat tegelijk met Gonins werk op de 
tentoonstelling te zien was en een identiek onderwerp had. Het doek met de volledige titel 
Lodovico il Moro duca di Milano che con Beatrice D’Este sua moglie ed il cardinale Ascanio suo fratello, 
visitano Leonardo da Vinci occupato in dipingere il famoso Cenacolo nel refettorio delle Grazie (afb. 60) 
kwam uit het penseel van de jonge Pavese kunstenaar Cherubino Cornienti. Het was hem in 
1843 opgedragen door de Milanese zijde-industrieel Giovanni Battista Brambilla, nadat de 
schilder met het eerder genoemde schilderij Il Magno Trivulzio een driejarig pensionaat in 
Rome had verdiend, vanwaar hij dit nieuwe werk in 1845 naar Milaan stuurde. 
 Op Cornienti’s voorstelling is het duidelijk de vorst die eer bewijst aan de kunstenaar. 
De troonzaalachtige setting van Gonin is hier verruild voor een decor dat eerder doet denken 
aan ‘het atelier van een kunstenaar’208 die door de vorst met een bezoek wordt vereerd. 
Enkele van de aanwezige figuren nemen niet eens de moeite voor de hertog te gaan staan en 
Leonardo houdt quasi brutaal zijn hoofddeksel op. Hij is hier letterlijk boven de andere 

 
206 Sindsdien staat het schilderij bekend als de Madonna Litta: zie over het schilderij en de collectie van de Litta’s: 
D.A. Brown, ‘The master of the Madonna Litta’ in: I leonardeschi a Milano: fortuna e collezionismo (Milaan, Electa, 
1991) M.T. Fiorio en P.C. Marani (red.), 25-34. 
207 De criticus van de Cosmorama onthield zich van kritiek; daarvoor was zijn populaire tijdschrift ook niet de 
aangewezen plaats. Kritische noten worden gekraakt door Francesco Ambrosoli en, met minder omhaal van 
woorden, door Giuseppe Elena, zie F. Ambrosoli, ‘Lodovico il Moro e Beatrice visitano il cenacolo di Leonardo 
da Vinci’ en G. Elena, Guida critica all’esposizione delle belle arti in Brera (1845). 
208 A. Piazza, ‘Lodovico il Moro che visita Leonardo da Vinci nel refettorio delle Grazie in Milano, quadro ad 
olio di Cherubino Cornienti, dio commissione del signor Gio. Batt. Brambilla’ in: Gemme d’arti italiane II 
(Milaan/Venetië, P. Ripamonti Carpano, 1845), 100-103, aldaar 102. 
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figuren verheven en heeft de houding en het uiterlijk – die beide tot zijn standaarduitrusting 
zouden behoren – van een wijze leraar. Later zou Cornienti enkele andere schilderijen maken 
van grote renaissancemeesters en hun opdrachtgevers met een vergelijkbare strekking: 
Michelangelo nel suo studio mostra la grande statua di Mosè a Papa Paolo III (1856), Raffaello visitato 
da Giulio II mentre dipinge l’Eliodoro (1856) en Michelangelo mostra a Papa Clemente VII i cartoni 
del Giudizio (1857).209 De thematiek was eerder onder andere geïntroduceerd door Hayez met 
Carlo V che si abbassa per raccogliere il pennello caduto a Tiziano (1832), een tafereel dat de droom 
van de negentiende-eeuwse kunstenaar verbeeldde en vele malen werd nagevolgd.210 
 Het onderwerp en de uitvoering maakten de twee critici die Cornienti’s werk 
bespraken zeer enthousiast.211 Het leven en werk van illustere kunstenaars uit het verleden te 
eren en te illustreren ten gunste van het verre nageslacht, moest elke goede schilder met trots 
vervullen, zo stelde een van hen, Angelo Piazza. Bovendien was het zien van een 
belangstellend en ruimhartig mecenas ‘per noi e pel nostro secolo argomento di conforto’.212  
 Met deze proeve maakte Cornienti de belofte van zijn bekroonde werk uit 1843 meer 
dan waar. Hij vestigde zich als exponent van een nieuw soort historieschilderkunst, die 
afstand nam van de abondantie aan rekwisieten, accessoires, figuranten en zich verloor in elk 
detail, en in plaats daarvan bovenal streefde naar een heldere compositie met een duidelijke 
boodschap voor de eigen tijd.De kunst had haar publiek iets te leren en het algemeen belang 
te dienen. Ook Leonardo had immers altijd dit principe aangehangen, aldus de criticus 
Giuseppe Elena. Met zijn schilderij was Cornienti niet alleen het voorbeeld van Leonardo 
gevolgd, maar ook dat van de geestelijke vader van de moderne historieschilderkunst, 
Francesco Hayez. Die complimenteerde de schilder hoogstpersoonlijk met deze creatie.213 Het 
laat zich raden waarom het schilderij juist Hayez en – zo benadrukte de criticus – Cornienti’s 
andere vakbroeders wist te bekoren. Het algemeen belang dat met dit schilderij werd gediend 
was immers het belang van de moderne kunstenaar, die met zijn werk maatschappelijke 
erkenning, respect voor zijn artistieke autonomie en een ruimhartige beloning verdiende – 
net als Leonardo op deze voorstelling. In zijn zinspeling op kunst en kunstenaarschap van zijn 
eigen tijd had de schilder ten slotte zelfs enkele evidente anachronismen niet geschuwd. Twee 
rekwisieten waarmee Cornienti volgens de criticus Angelo Piazza had gezondigd tegen de eis 
om de geschiedenis tot in de kleinste details trouw te blijven, maken onmiskenbaar duidelijk 
hoezeer de Pavese historieschilder zich met de meester van het Cenacolo identificeerde: 
Leonardo’s simaar, de negentiende-eeuwse lange overjas, en zijn baret.214  

 
209 Cherubino Cornienti pittore (1816-1860) (Diakronia, Vigevano, 1996), 63 en 105-106. 
210 Vgl. Romanticismo storico, 93 en de andere vb. aldaar op 106-111. 
211 Zie behalve de hieronder vermelde recensies ook: Esposizione delle opere degli artisti e dei dilettanti nelle gallerie 
dell'I R. Accademia di Belle Arti per l'anno 1846 (Milaan, Pirola, 1846), 8, nr. 32; ‘Ludovico il Moro che visita 
Leonardo da Vinci nel refettorio delle Grazie a Milano. Quadro ad olio di Cherubino Cornienti pensionato di 
S.M.I. Apostolico Ferdinando I commissione del sig. Giov. Battista Brambilla’ in: Il Panorama. Opera artistica-
letteraria I (Rome, Menicanti, 1846), 90-91, nr. 7. 
212 A. Piazza, ‘Lodovico il Moro che visita Leonardo da Vinci’, 102. 
213 G. Elena, Guida critica all’esposizione delle belle arti in Brera. Anno quinto (Milaan, G. Rejna, 1845), 12-13. 
214 Aldus Antonio Piazza in de Gazzetta di Milano (1845), geciteerd in: Cherubino Cornienti pittore (1996), 50, nr. 
19. Het was eveneens Piazza die opmerkte dat het historisch onwaarschijnlijk was dat bij binnenkomst van 
Ludovico niet alle aanwezigen zouden gaan staan, en dat Ludovio het zicht van zijn echtgenote op de fresco’s 
zou hebben versperd. 
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Zelfs op deze laatste voorstelling komt Ludovico er niet slecht af. Cornienti oogstte lof omdat 
hij er goed in geslaagd was de ongeëvenaarde faam van het hof van Il Moro in herinnering te 
roepen. De ruimhartige patronage van ‘il più rispettato principe d’Italia’ wekte zelfs ‘un 
sentimento di stima, di ammirazione e di simpatia’.215 Daarmee werd echter Ludovico’s schuld 
aan de Franse invasie en de teloorgang van de Italiaanse onafhankelijkheid niet vergeten. 
Behalve uit de commentaren op de schilderijen van Gonin en Cornienti bleek het 
voortbestaan van een ambivalent beeld van Ludovico het volgende jaar ook uit twee oudere 
voorstellingen die voor het eerst in het Palazzo di Brera werden getoond. Naar aanleiding van 
de dood van Giuseppe Diotti op 30 januari 1846 werd als eerbewijs diens La corte di Ludovico 
il Moro (1823) opnieuw geëxposeerd; op dezelfde tentoonstelling was ook een kopergravure 
te zien naar Palagi’s pendant van Diotti’s doek, ditmaal gepresenteerd onder de weinig 
verhullende titel Carlo VIII, re di Francia, che visita nel castello di Pavia Giovanni Galeazzo Sforza, 
avvelenato da Lodovico il Moro.216 In 1848 volgde het schilderij Il congedo di Lodovico Sforza dalla 
duchessa Isabella d’Aragona van Carlo Belgioioso waarop Ludovico vergeefs trachtte zijn 
reputatie te redden (afb. 61). Voor hij op 2 september 1499 Milaan ontvluchtte uit angst voor 
een adellijke samenzwering bood hij zijn schoonzus Isabella van Aragon de investituur van 
het hertogdom Bari aan en wierp hij zich op als beschermer van haar zoon en de erfgenaam 
van de hertogsscepter, de kleine Francesco Sforza. Net als het negentiende-eeuwse publiek 
liet ook Isabella zich echter niet misleiden door de pracht en praal waarmee dat gepaard ging: 
niet alleen was Ludovico de moordenaar van haar man Gian Galeazzo maar ook degene die 
Milaan en Italië uitleverde aan de Fransen, door het Castello in handen te geven van zijn 
sluwe handlanger de castellano Bernardino Da Corte, uiterst links op het schilderij.217 
 
Buiten de kaders: Florence, Napels, Parijs, Wenen 
 
Een representatie waarin niet de tweeslachtige Ludovico maar het onafhankelijke artistieke 
genie Leonardo de ware hoofdrolspeler was, opende de weg voor voorstellingen van het 
thema buiten Milaan en Lombardije. Vooral dankzij de rijzende ster van Leonardo was de 
faam van het Sforza-hof zo groot dat zelfs twee eigentijdse monarchen er niet voor 
terugdeinsen zich indirect met Ludovico il Moro te identificeren. De eerste plaats waar het 
zich manifesteerde was niet toevallig de hoofdstad van Da Vinci’s geboortegrond Toscane, 
Florence.  
 In september 1841 was de stad in de ban van het derde Congresso degli scienziati.218 De 
meeste bijeenkomsten van een gezelschap van overwegend exacte wetenschappers vonden 

 
215 A. Piazza, ‘Lodovico il Moro che visita Leonardo da Vinci’, 102. 
216 G. Elena, Guida critica all’esposizione delle belle arti in Brera scritta dal pittore Giuseppe Elena. Anno sesto (Milaan, 
G. Rejna, 1846), (fasc. II) 9; de gravure was nog onvoltooid. 
217 N.N., ‘Il Congedo di Lodovico Sforza dalla duchessa Isabella d’Aragona, quadro storico di Carlo Belgioioso’ 
in: Gemme d’arti italiane V (Milaan en Venetië, P. Ripamonti Carpano, 1848), 22-27. 
218 Zie over deze congressen de opmerkingen in hoofdstuk 2, en meer in algemene zin: G. Pancaldi e U. 
Bottazzini, I Congressi degli scienziati italiani nell’età del positivismo (Bologna, CLUEB, 1983) en, meest recentelijk: 
M.P. Casalena, Per lo stato, per la nazione: i congressi degli scienziati in Francia e in Italia, 1830-1914 (Rome, 
Carocci, 2007). 
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plaats in of rond de zogenaamde Tribuna di Galileo. Dit kleine heiligdom van de wetenschap, 
dat geflankeerd werd door het groothertogelijk Pitti-paleis, bestond uit een rechthoekig 
vertrek dat was geïncorporeerd in het Museum voor Natuurwetenschap ‘La Specola’. Het 
was voor de gelegenheid van het congres ingericht en werd door groothertog Leopoldo II 
geopend. Met zijn fresco’s, medaillons en bustes van illustere natuurwetenschappers moet de 
ruimte in de ogen van de uit heel het schiereiland toegestroomde congresgangers 
onmiskenbaar als tempel voor het genio italico zijn opgevat.  
 Museumdirecteur Vincenzo Antinori had echter veeleer beoogd een Toscaans 
pantheon te scheppen voor Galileo Galilei, zijn volgelingen en de Accademia del Cimento 
(1657), een van de vroegste wetenschappelijke genootschappen uit de Italiaanse geschiedenis. 
Oorspronkelijk zou het gehele decoratieve programma aan deze Toscaanse thema’s worden 
gewijd, tot Antinori in maart 1841 aan de groothertog voorstelde twee lunetten in de 
vestibule van het vertrek te sieren met fresco’s die het perspectief van de Galileo-thematiek 
moesten verbreden. De scènes moesten gelijksoortige taferelen verbeelden uit de 
wetenschapsgeschiedenis van respectievelijk vóór en na Galileo. In het laatste geval werd 
gekozen voor een opzienbarende ontdekking uit het recente verleden: de batterijzuil van 
Alessandro Volta, die in deze voorstelling zijn experiment uitvoerde voor Napoleon. Het 
andere tafereel verbeeldde – in de woorden van Antinori – ‘il primo sentore od annuncio 
della di lui [Galileo] Filosofia, che stato fosse come l’Aurora di quel Sole degli occhi nostri, e 
tale fu senza dubbio il nostro Leonardo da Vinci’.219 De opdracht voor de twee fresco’s werd 
gegeven aan de jonge schilder Nicola Cianfanelli, die eerder succes had geoogst met een 
frescocyclus in het Palazzina della Meridiana (Pitti) naar Manzoni’s I promessi sposi. Bij 
Cianfanelli’s dood in 1848 had hij van beide kartons alleen het fresco van Leonardo voltooid 
(1843); de schildering met Volta zou door Gaspare Martellini worden afgemaakt. 
 Voor zijn lunet koos Cianfanelli op aanwijzing van Antinori voor het tafereel Leonardo 
da Vinci alla presenza di Lodovico il Moro (afb. 62). Het Milanese decor van deze scène gaf noch 
de geestelijk vader van de Tribuna, noch de critici die haar beschreven enige aanleiding het 
Toscaanse karakter van de voorstelling in twijfel te trekken. In Antinori’s ogen was eerder het 
voorgenomen fresco in de lunet aan de overzijde van het zaaltje een concessie aan het streven 
de ruimte een ‘nationaal’ tintje te geven.220 Dat fresco stelde immers de uit Como afkomstige 
Alessandro Volta voor. Voor Giovanni Rosini stond de schildering met Ludovico en 
Leonardo vooral in dienst van de cultus van de natuurwetenschap in het algemeen en van de 
godheid aan wie deze tempel was gewijd in het bijzonder. In de gids die Rosini over de 
Tribuna schreef, krijgt de schildering de titel ‘Lo stato della Meccanica prima il Secolo XVI, 
con Luca Pacioli e Leonardo da Vinci’, zoals al eerder was opgemerkt door Pietro Estense 
Selvatico, toen hij het karton voor het fresco zag.221 Binnen het iconografisch programma van 

 
219 Brief van Vincenzo Antinori aan groothertog Leopoldo II van 11 maart 1841, geciteerd in: A. Gambuti, La 
tribuna di Galileo (Florence, Alinea, 1990), 14. 
220 Idem. 
221 [G. Rosini], Descrizione della tribuna inalzata da S.A.I.e R. Il Granduca Leopoldo II di Toscana alla memoria del 
Galileo (Florence, L. Bardi, 1841), 6; P.E. Selvatico, Dell’arte moderna a Firenze. Cenni critici con appendice intorno 
alla storia della pittura del professore Giovanni Rosini (Milaan, V. Guglielmini, 1845), 9-10. 
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de ruimte als geheel was deze voorstelling dus vooral te beschouwen als een prelude op de 
representatie van Galileo’s latere ontdekkingen. Leonardo treedt daarom niet als fijnzinnig 
kunstenaar, maar uitsluitend als wetenschapper en ingenieur op, een rol die hij in de Milanese 
schilderkunst pas in de jaren vijftig zou gaan spelen.222 Hij legt Ludovico il Moro en diens 
hofhouding enkele van zijn uitvindingen voor op het gebied van de dynamica, de hydraulica, 
de mechanica, de civiele en militaire architectuur en de ballistiek. Leonardo is hier onbetwist 
de centrale figuur, ook in iconografisch opzicht. Hij wordt geflankeerd door de wiskundige 
Fra Luca Pacioli uit het Toscaanse Borgo San Sepolcro. De overige personages, de hertog 
inbegrepen, hangen aan de lippen van de ‘Toscano Meccanico’. Met deze interpretatie 
verraadt Rosini’s beschrijving hetzelfde toscano-centrisme dat ook zijn overige geschriften 
ademden.223 Dat deze duiding bepaald niet gezocht was bleek twee jaar later, toen de 
initiatiefnemer Antinori zelf ook een gids publiceerde: hij verklaarde dat Ludovico behalve 
door Leonardo en Pacioli op het fresco omgeven was door een hele schare aan Toscaanse 
wetenschappers en kunstenaars. Zo ziet Antinori de dichters Bernardo ‘Accolti e il Bellincioni 
far corona allo Sforza, con altri Toscani che quel regno e quell’età infelice illustravano’.224 
 In dit walhalla van de Toscaanse wetenschap lijkt voor Ludovico il Moro slechts een 
rol in de marge weggelegd. Toch schuilt in zijn aanwezigheid op het fresco een verwijzing 
naar de taak van de monarch om de kunsten en vooral de wetenschap in goede banen te 
leiden en alle kansen te bieden zich voor de gemeenschap nuttig te maken. In de woorden 
van Rosini: Ludovico was gekozen ‘ad indicare com’ei rivolgeva l’ingegno dei due Toscani 
[...] all’utilità del paese che governava’.225 Het fresco kon daarmee worden opgevat als het 
historische spiegelbeeld van de ‘Toscana Munificenza’ van Leopoldo II, die het Congresso degli 
scienziati mogelijk had gemaakt en opdracht had gegeven tot de bouw van de Tribuna, die 
bovendien door een lange gang met de groothertogelijke residentie in het Pitti-paleis 
verbonden was. Behalve door zijn lijfelijke aanwezigheid bij de opening van het congres was 
Leopoldo in de Tribune tegenwoordig in een buste, een uitdrukking van de ‘eeuwige eer’ die 
hem als opdrachtgever en patroon toekwam.226  
 Dat het aandeel van Ludovico Sforza in het fresco van Cianfanelli als bescheiden werd 
ervaren, lijkt vooral het gevolg van het campanilistische perspectief van de gidsen van de 
Tribuna. Terwijl Rosini en Antinori hem ternauwernood vermeldden, kreeg Il Moro volop 
aandacht in het Milanese commentaar bij een reproductie in lijnets naar het fresco van enkele 

 
222 Het belangrijkste voorbeeld was Cornienti’s Leonardo da Vinci avendo applicate le chiuse (conche) di sua invenzione 
per la prima volta al naviglio della Martesana, ne sta spiegando il congegno al duca Ludovico il Moro sul luogo istesso, dove 
trovasi presente la moglie Beatrice D’Este, il fratello cardinale Ascanio, l’insigne matematico Luca Paciolo ed il seguito ducale 
(1858) eveneens geschilderd voor Brambilla en bedoeld als pendant van het schilderij van Ludovico’s bezoek aan 
het Cenacolo uit 1845. 
223 Vooral Rosini’s Storia della pittura (1839-1847) is in dit opzicht fameus, net als de historische roman La monaca 
di Monza (1829), een poging de glorie van de Toscaanse cultuur te gebruiken als decor voor een spin-off van 
Manzoni’s I promessi sposi. 
224 V. Antinori, Guida per la Tribuna di Galileo [1843] (herdruk: Florence, Barbera, 1908), 6. 
225 Rosini, Descrizione della tribuna, 8-9. 
226 Idem, 22-23 en Gambuti, La tribuna di Galileo, 15. Niet alleen bij de opening van de bijeenkomsten gaf de 
vorst acte de présence, maar ook later liet hij zich nog zien, bijvoorbeeld bij gelegenheid van een voordracht van 
S. Gatteschi, Elogio di Leonardo da Vinci detto alla presenza del Granduca agli uomini celebri per scienza riuniti in Firenze 
(Florence, Tip. Calasanziani, 1841). 
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jaren later. In de vierde jaargang van de geïllustreerde Gemme d’arti italiane besprak Michele 
Sartorio de schildering.227 Buiten Toscane en buiten de context van het wetenschapscongres 
bleef er van zowel de Toscaanse strekking als van het algemeen natuurwetenschappelijke 
belang van de scène weinig over. Sartorio betitelt de voorstelling oppervlakkig als ‘Leonardo 
da Vinci che presenta alcuni disegni di guerra a Lodovico Sforza.’ Hij gaat uitvoerig in op de 
reputatie van de Milanese hertog, wiens naam nog altijd vooral in verband gebracht moest 
worden met de kunst die hij zo genereus bevorderde, waardoor het hof van Milaan voor vele 
andere grote en kleine beschermheren van de kunst sindsdien een voorbeeld was geweest.228 
De criticus schroomt niet om Ludovico’s ‘smodata ambizione’, zijn delicten en totale gebrek 
aan ‘oneste e gentili affezioni’ aan de kaak te stellen. Voor zijn wandaden was hij terecht 
betaald met een langzame dood in eenzame opsluiting. Maar al had Ludovico zich 
opgeworpen als groot mecenas teneinde zijn even grote misdaden te doen vergeten, 
uiteindelijk telde alleen het resultaat van zijn patronage. Opmerkelijk genoeg was voor 
Sartorio in elk mecenaat het doel volkomen ondergeschikt aan de middelen: 
 

‘Gli uomini d’ingegno che assecondarono l’invito e i dominatori che il diedero o per 

passatempo o per fasto, od anche con animo di divertire l’altrui attenzione e cancellare la 

memorie de’ falli commessi, contribuirono tutti efficacemente al prosperare della civiltà 

morale interna, da cui, come vena da fonte, sempre scaturisce qualche maggior eccitamento 

alla giustizia, all’ordine, alla pace e quindi il progredire della civiltà esteriore.’229 

 
In deze visie kan de twijfelachtige historische reputatie van Ludovico il Moro een allegorische 
interpretatie van zijn hof als modelmecenaat en, in brede zin opgevat, als symbool voor de 
cultivering van het genio italiano niet langer in de weg staan. Sartorio doet dat door de 
politieke dimensie van Ludovico’s reputatie moedwillig ondergeschikt te maken aan de 
culturele, precies zoals Burckhardt dat later zou doen. Temidden van de andere hier 
aangehaalde critici neemt Sartorio met deze opmerking een uitzonderingspositie in; 
Ludovico’s verdorven moraal en zijn verraad aan het vaderland konden hem niet licht 
worden vergeven. Maar wel wordt duidelijk dat zijn patronage in toenemende mate los werd 
gezien van deze politiek-morele reputatie. Net zoals, ondanks het stijgend patriottisch 
sentiment, andere Italiaanse vorsten van een ambigue faam, of buitenlandse monarchen 
konden figureren op schilderijen die de cultivering van het Italiaans genie in kunst en 
wetenschap uitbeeldden,230 lijkt ook de Sforza-patronage in toenemende mate een symbool 
op zich te zijn geworden, ontvreemd uit zijn historische context. 

 
227 M. Sartorio, ‘Leonardo da Vinci che prsenta alcuni disegni di guerra a Lodovico Sforza. Affresco di 
Gianfonelli [sic] di Firenze Commissione di S.A. il Granduca di Toscana’ in: Gemme d’arti italiane IV 
(Milaan/Venetië, P. Ripamonti Carpano, 1847), 30-34. 
228 Sartorio, ‘Leonardo da Vinci’, 32. 
229 Idem, 31. 
230 Hierbij valt, behalve aan de taferelen met Leonardo en François I en Ludovico Sforza, te denken aan 
voorstellingen van Rafaël, Bramante of Michelangelo voor de pausen Julius II of voor Clemens VII, over wie 
het oordeel bepaald niet onverdeeld positief was, of de vele schilderijen van Titiaan voor Karel V, die 
tegelijkertijd verantwoordelijk werd geacht voor het bloedige einde aan de Italiaanse vrijheid en 
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Deze redenering kan de totstandkoming verklaren van een ander historieschilderij naar 
hetzelfde thema, waarvan in 1847 eveneens een reproductie in Gemme d’arti italiane 
verscheen. Ongeveer een jaar na zijn bezoek aan het hof van Napels ontving de schilder 
Francesco Podesti uit Ancona in 1843-44 de koning van Napels Ferdinando II in zijn atelier 
in Rome, bepaald geen alledaags decor voor een dergelijke ontmoeting en daarmee op 
zichzelf al indicatief. Ferdinando kwam het ontwerp inspecteren voor een eerder besteld 
schilderij dat moest voorstellen: ‘Lodovico il Moro, che osserva il pensiero del Cenacolo, 
presentato da Leonardo da Vinci, in presenza della Duchessa Beatrice D’Este, e del Cardinale 
fratello del Duca, e del suo dotto alchimista.’ (afb. 63)231 Het schilderij vertoonde opvallende 
overeenkomsten met het eerdere doek (1823) van Giuseppe Diotti, dat in 1846 opnieuw in 
het Palazzo di Brera tentoon was gesteld.232 Zijn eigen variant voltooide Podesti eveneens in 
1846. Hij werd er door de koning rijkelijk voor beloond, onder meer met de toetreding tot 
de Orde van de H. Ferdinand en de titel van Accademico aan de Accademia Borbonica voor 
Schone Kunsten te Napels.  
 Het is opvallend dat na de groothertog van Toscane nu de koning van Napels dit 
thema koos. Ferdinando - niet alleen erfgenaam maar zelfs naamgenoot van Ferdinand II van 
Aragon, die in 1495 de troon van Napels had bestegen om de Franse dreiging te weerstaan - 
kon zich toch niet hebben willen vereenzelvigen met de duistere Ludovico, die in 1494 de 
Franse legers tegen uitgerekend het koninkrijk Napels had uitgespeeld?233 De keuze voor dit 
subject kan dan ook alleen worden verklaard door het op te vatten als zinnebeeld voor het 
ideale mecenaat, een historische spiegel die kennelijk zo overtuigend en aantrekkelijk was dat 
hij gevrijwaard was van Ludovico’s historische smetten. Die waren nog altijd niet vergeten, 
zoals ook de criticus Antonio Zoncada in 1847 in de Gemme onomwonden toegaf, maar 
kwamen bij de beschouwer van dit schilderij in zijn overpeinzingen over de verhouding 
tussen kunstenaar en opdrachtgever niet op: ‘non ti pare essa degna di un principe nel quale 
non scorse mai pensiero men che grande?’234 Zoncada, professor Italiaanse en Latijnse 
literatuur aan de universiteit van Pavia, bracht de voorstelling op het doek van Podesti terug 
tot twee essentiële personificaties: ‘l’ingegno e la potenza si trovano a fronte: l’uno 
onestamente altero di vedersi pareggiato dall’eccellenza dell’arte sua a quanto ha di più grande 
la terra, lieta l’altra di non essere indegna di proteggere un’eccellenza che comprende’.235 De 
overige figuren op dit schilderij - Ascanio Sforza, Beatrice D’Este, de dominicaner prior van 
Santa Maria delle Grazie, een hoveling (Bartolomeo Calco?) – zijn er allen op gericht de 
betekenis van het centrale duo te versterken. Koning Ferdinando herkende zich kennelijk 
graag in een voorstelling waarop kunstenaar en opdrachtgever samen het kunstwerk 

 

onafhankelijkheid in de periode 1527-1530. Zie verder Romanticismo storico, 92-94 en 104, 108, 110 en Raffaello: 
elementi di un mito, 173-180. 
231 ‘Francesco Podesti, Memorie biografiche. Premessa di G.L Mellini’ in: Labyrinthos. Ermeneutica dal medioevo al 
novecento 1/2 (1982), 203-253, aldaar 222-223. 
232 Vgl. de necrologische schets door F.Z., ‘Giuseppe Diotti’ in: Il cosmorama pittorico 10 (1846), 73-75. 
233 Francesco Podesti (Milaan, Electa, 1996), M. Polverari (red.), tentoonstellingscatalogus Ancona 1996, nr. 40, 
194-195. Een verklaring voor dit frappante gegeven ontbreekt hier, net als in L’immagine di Leonardo, 137. 
234 A. Zoncada, ‘Leonardo da Vinci e Lodovico Sforza che ragionano sul disegno dell’affresco il cenacolo dipinto 
di Francesco Podesti’ in: Gemme d’arti italiane IV (Milaan/Venetië, P. Ripamonti Carpano, 1847), 124-129. 
235 Idem, 129. 
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presenteren. Op deze eigentijdse interpretatie wijzen niet alleen het decor en de meubels - 
die eerder aan de neo-stijl van de Villa Torlonia dan aan het vijftiende-eeuwse Castello 
Sforzesco doen denken - maar ook een Raffaelleske Madonna met Kind die op de 
achterwand praalt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de zorgvuldige Podesti hier op een 
onbedoeld anachronisme kan worden betrapt; een andere uitleg prikkelt méér.236 Bij zijn 
bezoek aan de werkplaats van Podesti enkele jaren tevoren had Ferdinando een Vergine col 
bambino (nu in het Museo di Capodimonte, Napels) gekocht, sterk gelijkend op het paneel 
dat hier prominent op de achterwand hangt. De kunstenaar lijkt met dit detail op subtiele 
wijze te hebben verwezen naar de relatie met zijn bijzondere opdrachtgever. 
 Na Florence en Napels zouden Leonardo en Ludovico ten slotte ook buiten Italië 
hoge ogen gooien. In 1855 behoorde de meest ‘moderne’ voorstelling van het thema, 
Cherubino Cornienti’s eerder genoemde schilderij uit 1845, tot de kunstvoorwerpen die 
Lombardije mochten vertegenwoordigen op de wereldtentoonstelling in Parijs.237 Intussen 
was in Milaan de ster van Leonardo zo hoog gerezen dat zelfs de Oostenrijkse keizer de 
associatie met Ludovico il Moro niet vreesde. Naar aanleiding van een ontwerpwedstrijd die 
op 25 juni 1856 aan de Accademia di Brera was gehouden, schreef Franz Josef in 1857 
persoonlijk een prijsvraag uit voor een monument ter nagedachtenis aan Leonardo da Vinci, 
dat hij de stad Milaan voor een astronomisch bedrag wilde aanbieden.238 De prijsvraag werd in 
1858 gewonnen door de beeldhouwer Pietro Magni, die voor de sokkel van het beeld onder 
meer twee bas-reliëfs voorzag met Leonardo en Ludovico bij het Cenacolo en het Naviglio.239 
Ook deze taferelen oogstten de goedkeuring van de Oostenrijkse autoriteiten, die niettemin 
kort tevoren waren herinnerd aan de negatieve associaties die nog altijd aan de figuur van 
Ludovico kleefden: eind 1857 had Corrienti deelgenomen aan een andere prijsvraag van het 
keizerlijk hof, ditmaal voor een schilderij met een ‘Italiaans-Lombardisch’ historisch thema, 
met het ontwerp Gian Galeazzo morente visitato da Carlo VIII nel Castello di Pavia.240 
Ludovico’s bedenkelijke reputatie was echter geen aanleiding hem van het monument te 
weren. Zelfs na de Italiaanse eenwording stond de schande van zijn landverraad een 
prominente bijrol als Leonardo’s mecenas niet in de weg. Integendeel, nog voor het beeld 
onthuld zou worden, werden de hertog en zijn gunsteling geëerd met een schildering in de 
belangrijkste zetel van de stedelijke cultuur, het Teatro alla Scala, waar in 1862 een nieuw 

 
236 In Francesco Podesti (1996) wordt dit verband niet gelegd, ook al is de Madonna met Kind wel in de catalogus 
opgenomen: nrs. 33 en 34, 174-175. Zie over de aankoop van de Vergine col bambino ook: S. Sussino, ‘Napoli 
e Roma’ in: Cultura e società (Napels, Electa, 1997), vol. 3 van Civiltà dell’Ottocento, tentoonstellingscatalogus 
Napels 1996-97, 83-92, aldaar 88.  
237 De vermelding staat in: Exposition universelle de 1855. Beaux-arts. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, 
gravure, lithographie, et Architecture des artistes vivants étrangers et français (Parijs, Vinchon, 1855), 596, nr. 2187, waar 
Ludovico wordt opgevoerd als ‘ami et protecteur de Léonard’. Zie over de als ‘Oostenrijkers’ afgevaardigde 
kunstenaars uit het Lombardo-Veneto ook: N. Dacrema (red.), Il Lombardo-Veneto: 1814-1859 storia e cultura 
(Udine, Campanotto, 1997), 191. 
238 Zie over dit monument: E. Verga, ‘Le vincende del monumento a Leonardo da Vinci in Milano’ in: Raccolta 
Vinciana (Archivio storico del Comune di Milano, 1908) vol. IV, 93-101; M. Petrantoni, Memorie nel bronzo e nel 
marmo: monumenti celebrativi e targhe nelle piazze e nelle vie di Milano (Milaan, F. Motta, 1997), 24 e.v. 
239 Zie over dit laatste thema het bovenstaande, voetnoot 222. 
240 Cornienti sleepte de opdracht in de wacht, maar zou het schilderij vanwege zijn ziekte en overlijden (1860) 
en het einde van de Oostenrijkse heerschappij over Lombardije nooit voltooien. 
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toneeldoek in gebruik werd genomen met op de voorgrond het hof van Ludovico il Moro 
tegen het decor van het Milanese symbool bij uitstek, de dom (afb. 64).241  
 De uitvoering van het monument op het plein voor het theater was intussen keer op 
keer uitgesteld en bijna afgesteld, tot het er in 1872 uiteindelijk toch kwam. Terwijl de 
patronage van de besmette Ludovico gedurende decennia van representaties Leonardo niet 
één keer in een kwaad daglicht had gesteld, zorgde de opdracht van de Oostenrijkse keizer na 
1860 voor onaangename associaties. Deze bracht een enkeling er zelfs toe Leonardo een 
volgzame hoveling van Il Moro te noemen zonder enig moreel of politiek besef, die in 
navolging van zijn meester zijn ziel en daarmee zijn land aan een buitenlandse tiran had 
verkocht.242 Zulke verwijten waren in de cultuur van het primo Ottocento ondenkbaar geweest. 
Pas door de eenwording kon een mechanisme worden omgedraaid dat er decennialang juist 
voor had gezorgd dat Ludovico il Moro, ondanks alle verwijten, kon fungeren als ideale 
mecenas, dankzij de grootheid van zijn belangrijkste beschermeling. 

 
241 Dit sipario werd beschilderd door Giuseppe Bertini en Raffaello Casnedi. Zie voor het ontwerp voor het 
toneeldoek: Galleria d’arte moderna. Opere dell’Ottocento (1975), 24, en V. Vicario, Giuseppe Bertini. Il grande 
maestro dell’Ottocento a Brera nel primo centenario della morte 11 dicembre 1825 – 24 novembre 1898 (Spino d’Adda, 
Grafica GM, 1997), nr. 151. 
242 Verga, ‘Le vincende del monumento a Leonardo’ (1908), passim en Petrantoni, Memorie nel bronzo (1997), cit. 
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