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2. DE VILLA BIJ PONTE ALLA BADIA 

Politiek, macht en familie 

Jacopo Salviati (1461-1533)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 

In de herfst van 1529 trok een groep woedende jonge mannen Florence uit, richting het 
noorden. Zij waren op weg naar de net buiten de stad gelegen villa Careggi van de 
familie Medici. De Medici waren twee jaar daarvoor, op 16 mei 1527, zonder veel geweld 
van het politieke toneel in Florence verwijderd. Toch was gedurende het kortstondige 
herstel van de republiek onder de jonge Florentijnse elite de afkeer van deze familie 
blijven groeien.1 Nu, in 1529, vlak voor het laatste beleg van Florence waarna de Medici 
voorgoed zouden terugkeren, kwam het tot een eenmalige agressieve uitbarsting. 
Aangekomen bij de villa koelden de jonge mannen hun woede op het gebouw en staken 
het in brand. Daarna moest ook het drie kilometer verderop gelegen buitenhuis van de 
Florentijnse bankier Jacopo di Giovanni Salviati (1461-1533) het ontgelden. Dat de 
jonge Florentijnen reden genoeg zagen om ook dit huis te laten branden, had te maken 
met de status van de Salviati. Zij behoorden tot de machtigste en rijkste families van 
Florence en hun invloed binnen de Florentijnse politiek was groot. De villa bij Ponte alla 
Badia was het symbool van deze macht. Bovendien werd de band tussen de familie 
Medici en de Salviati duidelijk weergegeven in de decoraties van de villa.  
 De betekenis van de familie Salviati voor de geschiedenis van de stad in de eerste 
helft van de zestiende eeuw is niet snel te overschatten. Jacopo Salviati maakte twee 
keer de verbanning en twee keer de terugkeer van de familie Medici mee. Hij volgde de 

                                                
1 Hook, The sack of Rome, 247. 



 

 -28- 

opkomst van de boeteprediker Savonarola van dichtbij en speelde een belangrijke rol in 
de politieke ontwikkelingen die daarop volgden. Zijn voorname plek binnen de 
Florentijnse politiek had hij deels te danken aan zijn grootvader. Deze had in de 
vijftiende eeuw al een groot vermogen en de daarbij behorende macht verworven. 
Jacopo’s eigen kwaliteiten zorgden ervoor dat de familie ook in de zestiende eeuw een 
invloedrijke positie wist te behouden. In dit hoofdstuk zal naar voren komen dat Jacopo 
het talent ontwikkelde om herhaaldelijk, onder verschillende omstandigheden, keuzes 
te maken waar hij en zijn familie van konden profiteren. Gedurende politiek roerige 
tijden wist hij tussen de verschillende groepen binnen de stad zijn steun geraffineerd te 
verdelen. Als het in zijn voordeel was, stond hij achter zijn schoonfamilie de’ Medici, op 
andere momenten liet hij duidelijk zijn sympathie voor de beweging van Savonarola 
blijken. Tevens probeerde hij tot twee maal toe te voorkomen dat er binnen de staat te 
veel macht bij één persoon kwam te liggen. In dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat de 
villa bij Ponte alla Badia, en vooral Jacopo’s keuzes voor de decoraties, zijn macht, zijn 
invloedrijke positie binnen de Florentijnse politiek, en zijn verhouding tot de familie 
Medici reflecteren.  
 
Voorgeschiedenis van de familie Salviati   

Jacopo Salviati was een van de rijkste Florentijnen van zijn tijd en dit kwam doordat 
zijn familie gedurende de eeuwen daarvoor steeds kansen had gegrepen om hoger op te 
komen. De Salviati kwamen oorspronkelijk uit Fiesole en werden in de twaalfde eeuw 
nog aangeduid als ‘de filiis Gottifredi’.2 Mogelijk is de achternaam Salviati aan het einde 
van de dertiende eeuw afgeleid van Messer Salvi, één van de toentertijd meer illustere 
figuren uit de familie.3 Deze Salvi was medicus en de eerste van de familie die zich in 
Florence had gevestigd. Zijn zoon Cambio volgde hem op en ging de naam Salviati 
dragen.4 Vanaf toen raakte de geschiedenis van de familie onlosmakelijk verbonden met 
de stad Florence. Meerdere leden van de familie wisten zowel hun sociale als 
economisch positie te verbeteren. Deze Salviati waren al vroeg lid geworden van de Arte 
della Lana en de Arte del Cambio, twee gilden die behoorden tot de zeven grote gilden 
welke toegang gaven tot de politieke ambten van de republiek.5 Cambio Salviati werd 

                                                
2 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 24.  
3 Idem, 23. Mogelijk is ook dat de familie aan het begin van de tiende eeuw nog bekend stond onder de 
naam Caponsacchi. Deze suggestie wordt ook gedaan door Vannucci. Reden voor naamsverandering zou 
kunnen zijn dat deze familie behoorde tot de Ghibellijnen en toen zij zich wilde vestigen in Florence, 
waar de Welfen aan de macht waren, was een naamsverandering noodzakelijk. Voor de vroege 
familiegeschiedenis zie ook: Vannucci, Le grande famiglie di Firenze, 399; Pinchera, Lusso e decoro, 1-
2; Fra Idelfonso di San Luigi, Croniche Fiorentine de Ser Naddo da Montecatini e del Cavaliere Jacopo 
Salviati, XIV; Verino, De gloria urbis florentia, XLIX.  
4 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 26. Zie de stamboom in bijlage 4.  
5 Butters, Governors and government in Early sixteenth century Florence 1502-1519, 1.  
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drie keer tot priore gekozen en vervulde in 1335 het ambt van gonfaloniere di giustizia, 
de hoogste functie binnen de republiek.6 Vanaf 1297 tot de definitieve afschaffing van de 
republikeinse staatsvorm in 1530, bleven leden van de familie politiek actief. In totaal 
waren de Salviati 63 keer prior en 21 keer gonfaloniere in Florence.7 Tussen 1233 en 
1406 kocht de familie verschillende huizen in de buurt van de San Procolo, de 
Sant’Appolinare en San Pier Maggiore, alle gelegen in het quartiere Santa Croce (afb.1). 
In de kerk van Sante Croce was tevens de familiekapel te vinden en nog altijd sieren drie 
grafstenen van de familie de vloer van het schip (afb.2). Door de vele gebouwen die de 
Salviati in deze buurt bezaten, stond het gebied bij de San Procolo al snel bekend als Il 
canto dei Salviati.8 Dit was een duidelijk teken dat de familie haar plek in Florence had 
veroverd.  
 In 1386 had Jacopo Salviati (c.1360-1412) zich ingeschreven als handelaar bij de 
Arte della Lana, en dit was het begin van een bloeiende handel in wol.9 Door deze 
activiteit waren de Salviati al rond 1392 een van de vijftien rijkste families in Florence.10 
Daarnaast verkregen zij veel inkomsten door de banken die zij hadden opgericht. De 
familie was begonnen met twee vestigingen, in Florence en Pisa, maar al snel breidden 
de werkzaamheden zich uit naar de rest van Europa. In 1423 werd de eerste bank van de 
familie in Barcelona geopend, en gedurende de vijftiende eeuw bleef het imperium van 
de Salviati groeien. In 1445 kwam in Londen een vestiging van de bank en in 1461 
volgden vestigingen in Brugge, Lyon en Antwerpen. De drie belangrijke bronnen van 
inkomsten waren deposito’s, wisselkoersen en maritieme verzekeringen. De bank in 
Antwerpen hield zich daarnaast bezig met handel in aluin.11 Regelmatig kwam het tot 
een samenwerking met banken van andere families. Vanaf 1446 werden de eerste 
banden aangeknoopt tussen de compagnia van Francesco Salviati en de bank van 
Cosimo de’ Medici de Oude. In 1460 kreeg de compagnia van de Salviati in Londen 
onder andere de opdracht van Piero en Giovanni de’ Medici, de zonen van Cosimo, om 
de belastingen in te zamelen voor de Camera Apostolica in Rome, het financiële orgaan 
van de pauselijke staat. De familie Salviati vormde op die manier een consortium met de 
Medici.12 Ook in moeilijke tijden hielpen zij elkaar. De Salviati-bank leende af en toe 

                                                
6 Pinchera, Lusso e decoro, 2. Zie ook: Mecatti, Storia genealogica, 211-212.  
7 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 32.  
8 Richa, Notizie istoriche delle chiese fiorentine divise, vol.1, 241; Hurtubise, Une famille-témoin, les 
Salviati, 72-84. 
9 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 27 en 37. 
10 Pinchera, Lusso e decoro, 2; Ammirato, Albero e storia delle belle famiglie Fiorentine, libro 1, 379; 
Jacks en Caferro, The Spinelli of Florence. Fortunes of a renaissance merchant family, 58. De Salviati 
vormden samen met de Spinelli en Medici de top drie van handelaarsfamilies uit Florence.  
11 Pinchera, ‘Mercanti Fiorentini ad Anversa nel cinquecento’, 157-159. Antwerpen trok bankiers en 
handelaren uit heel Europa. Aan het begin van de vijftiende eeuw zaten hier bijvoorbeeld ook de rijke 
Duitse families Hochsetter en Fugger.  
12 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 51.  
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geld aan de familie Medici, en kon op haar beurt op steun rekenen wanneer zij zelf in de 
problemen kwam. Dit laatste gebeurde bijvoorbeeld tijdens de economische crisis van 
1464-1465, een van de ergste sinds 1339.13 De recessie had een groot effect op de zaken 
van de Salviati. Tomasso Portinari, waarnemer voor de Medici bank in Brugge, schreef 
aan Piero di Cosimo op 5 april 1465, dat de bank de familie Salviati te hulp was 
gekomen met 12.000 florijnen, en dat daarmee de grootste crisis leek te zijn bezworen.14 
De wederzijdse financiële afhankelijkheid heeft zeker invloed gehad op de onderlinge 
relatie. Samen met de huwelijken die gesloten werden tussen de twee families, werd op 
deze manier een sterke verbintenis gecreëerd die, ondanks enkele strubbelingen, de 
komende eeuw niet meer verbroken zou worden.15   
 Een van de huizen van de familie, in de via Palagio (nu Palazzo Borghese in de via 
Ghibellina), werd in de loop van de eeuwen meerdere keren verbouwd en vergroot. Dit 
werd de residentie van Alamanno di Jacopo (1389-1456). Benedetto Dei, beroemd door 
het bijhouden van lijsten van alles wat hij tegenkwam in het leven, vermeldde in zijn 
Cronica  onder het jaar 1473 de gevel van het huis. Hij beschreef het als ‘la famosa 
muraglia de la gran chasa del Salviati’.16 Het palazzo was volgens hem een van de 
drieëndertig belangrijkste gebouwen van Florence: het moest wel die van de familie Pitti 
en Medici voor laten gaan. In het huis woonden Alamanno met zijn vrouw Caterina de’ 
Medici en hun zeven kinderen.17  Alamanno had een actieve politieke loopbaan. Hij was 
prior in 1422 en 1434, het jaar dat Cosimo de’ Medici terugkeerde uit ballingschap.18 Hij 
was tevens drie maal lid van de Dieci di balìa, en even vaak ambassadeur: eerst in Forlì 
in 1423, in Piombino in 1440, en tenslotte in Venetië in 1442. In de jaren 1430 en 1453 
stond hij aan het hoofd van het Florentijnse leger, en in 1439 en 1448 bekleedde hij het 
ambt van gonfaloniere.19 Zijn grote politieke invloed in Florence was een voorbeeld 
voor de ambities van zijn zonen en kleinkinderen. Twee van zijn kleinzonen werden de 
stamvaders van de belangrijkste takken van de familie Salviati. Dit waren Alamanno di 
Averardo (1459-1510) en Jacopo di Giovanni (1461-1533). De laatste is de persoon op 
wie ik mij in dit hoofdstuk zal richten.  
 

                                                
13 Roover, The rise and decline of the Medici bank 1397-1494, 360. 
14 Ibidem. Zie ook: MAP, filza 12, nr. 316.  
15 De leden van de familie Salviati trouwden in de vijftiende eeuw ook al met leden van andere rijke 
Florentijnse families, waaronder de Bardi, Capponi en Strozzi.  
16 Benedetto Dei, La cronica dall’anno 1400 all’anno 1500, ed. Barducci, 86.  
17 Caterina de’ Medici was de dochter van Averardo de’ Medici en kleindochter van Francesco de’ Medici. 
Francesco en vooral zijn broer Giovanni di Bicci de’ Medici, de oprichter van de Medici bank, waren de 
eerste invloedrijke mannen binnen de familie.   
18 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 43.  
19 Ibidem. 
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De consequenties van de Pazzi-samenzwering voor de Salviati  

In 1478 raakten leden van de familie Salviati betrokken bij de samenzwering van de 
Pazzi tegen de Medici.20 Een kleine groep Florentijnse patriciërs vreesde dat Lorenzo de’ 
Medici (1449-1492) binnen de republiek steeds meer macht naar zich toe zou trekken. 
Deze angst werd gedeeld door Francesco della Rovere, die in augustus 1471 was gekozen 
tot paus Sixtus IV. De paus was al sinds 1462 bevriend met Francesco Salviati, en kon 
nu deze vriendschap gebruiken om het gezag van de Medici te beteugelen. Als eerste liet 
hij de pauselijke bankzaken niet meer door de Medici afhandelen, maar door de bank 
van de Salviati. De volgende stap was het aanstellen van Francesco Salviati als 
aartsbisschop. Aanvankelijk was het idee om hem in Florence te plaatsen, maar dat was 
mogelijk al te vermetel. Uiteindelijk werd besloten hem in te zetten in Pisa, de stad die 
al in 1406 door Florence was veroverd. Lorenzo de’ Medici zag deze zet terecht als een 
bedreiging voor zijn eigen macht, en weigerde Francesco Salviati de toegang tot Pisa. 
Dit leidde tot nog meer woede bij Sixtus IV en vooral bij Lorenzo’s tegenstanders in 
Florence. Een gezelschap, bestaande uit onder andere Francesco Pazzi, Bernardo 
Baroncelli, Giuliano Salviati, die getrouwd was met Contessina Pazzi, Francesco 
Salviati, diens broer Jacopo di Bernardo Salviati, en neef Jacopo di Jacopo Salviati 
smeedde daarop een plan om Lorenzo en Giuliano de’ Medici uit de weg te ruimen. Zij 
hoopten hiermee voorgoed de macht van de Medici te breken. Na zorgvuldige 
voorbereiding vond op 26 april 1478 tijdens de mis in de Dom van Florence de aanval 
plaats. Vier mannen, onder wie twee priesters en Bernardo Baroncelli, vielen Giuliano 
en Lorenzo de’ Medici aan, waarbij zij de eerste doodden. Lorenzo raakte alleen gewond. 
Het lukte hem te vluchten naar de sacristie en te ontkomen. Na deze aanslag was de 
reactie van het Florentijnse volk niet wat de samenzweerders voor ogen had gestaan. 
Het grootste deel van de bevolking bleef de Medici steunen. Negen van de complotteurs 
werden ter dood veroordeeld. Francesco Salviati, zijn broer Jacopo di Bernardo en zijn 
neef Jacopo di Jacopo werden alle drie opgehangen. Als verraders, herkenbaar voor 
iedereen, bungelden hun lichamen uit het raam van het Palazzo della Signoria. Deze 
executies en publieke vernedering hadden de familie Salviati een slechte naam bezorgd 
en de relatie tussen de twee families verslechterd, hoewel ook duidelijk moet zijn 
geweest dat het handelen van individuele leden niet de gehele familie kon worden 
aangerekend. Nog geen maand eerder had Averardo Salviati (1424-1496) bijvoorbeeld 

                                                
20 Jacopo di Simone Salviati is de eerste van de familie van wie bekend was dat hij in conflict raakte met 
de familie Medici. Samen met een aantal mannen had hij in 1433 Rinaldo degli Albizi gesteund bij de 
verbanning van Cosimo de’ Medici de Oude. Nog geen jaar later kon Cosimo terugkeren, waarop Jacopo 
di Simone werd beschuldigd van rebellie en zelf voor tien jaar werd verbannen naar Fano. Dit had geen 
verdere consequenties voor de andere leden van de familie Salviati. Hurtubise, Une famille-témoin, les 
Salviati, 51; Ammirato, Istorie fiorentine, libro X, 601. 
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2000 florijnen gekregen van Lorenzo il Magnifico voor het bouwen van een 
herdenkingskapel. 21  Het lijkt daardoor onwaarschijnlijk dat Averardo met zijn 
rebellerende familieleden werd geassocieerd.   
 Lorenzo de’ Medici moet hebben begrepen dat het voor zijn eigen positie, en voor 
de stabiliteit in Florence, onverstandig was ontstane vijandigheid tussen hem en een 
deel van de familie Salviati te blijven voeden. De Salviati waren mede door hun 
connecties met het pauselijk hof nog steeds zeer invloedrijk en het was zaak voor 
Lorenzo om alle leden aan zijn kant te houden. De banden moesten dus gepast, en 
vooral zichtbaar, hersteld worden. Een belangrijke rol bleek hierbij weggelegd voor 
Jacopo Salviati. Hij was tijdens de samenzwering amper zeventien jaar oud. De jonge 
man, die een goede klassieke opleiding had genoten onder zijn leraar Bernardo Nuti,22 
had zich niet openlijk bemoeid met de acties van zijn neven. Mogelijk daarom kon hij op 
10 september 1481, nog geen drie jaar na de aanslag, een contract tekenen met Lorenzo 
de’ Medici. Hierin werd bepaald dat Jacopo zou trouwen met de oudste dochter van 
Lorenzo, de elf jarige Lucrezia de’ Medici. Zes jaar later werd het huwelijk voltrokken.23 
Met deze hernieuwde verbintenis tussen de twee families had Lorenzo de’ Medici de 
zakelijke en politieke relatie met de familie Salviati voor nu veilig gesteld. Voor Jacopo 
had de betrokkenheid van de Salviati bij de Pazzi-samenzwering dus opvallend genoeg 
een positief gevolg gekregen.  
 
Jacopo Salviati tussen Medici en Republiek  

Mede door zijn huwelijk met Lucrezia steunde Jacopo in eerste instantie de politiek van 
Lorenzo de’ Medici. Maar na de dood van zijn schoonvader in 1492 veranderde er in 
korte tijd veel in Florence. Piero de’ Medici (1471-1503) volgde Lorenzo op, maar door 
zijn zwakke optreden groeide de onvrede over de politieke en maatschappelijke situatie. 
Op 8 november 1494 leidden Piero Capponi en Francesco Valori een oproer tegen Piero 
de’ Medici, met als gevolg dat deze uit de stad werd verbannen en de republiek werd 
hersteld.24 Jacopo had eerder enige twijfel over Valori geuit, maar de nieuwe situatie 
dwong hem om keuzes te maken. Door zijn huwelijk was hij nog steeds nauw verbonden 

                                                
21 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 59.  
22 Bernardo Nuti kwam niet uit een rijke patricische familie, maar door zijn intellect en vaardigheden 
werd hij al snel een zeer gewaardeerde leraar. Zozeer zelfs dat hij een van de kandidaten werd die Carlo 
Marsuppini zou kunnen opvolgen als docent aan de Accademia Fiorentina. Maxson, The humanist 
world of renaissance Florence, 71.  
23 Freedman, ‘Two spalliera paintings of Roman monuments in the Galleria Colonna’, 361. Deze 
gebeurtenis is opgetekend door een ooggetuige, zie hiervoor: Luca Landini (1882), Diario fiorentino dal 
1450 al 1516: continuato da un anonimo fino al 1542; pubblicato sui codici della Comunale di Siena e 
della Marucelliana. In dezelfde tijd krijgt Jacopo’s neef Alamanno (1459-1510) de hand van Lucrezia 
Capponi, telg van een andere welgestelde en invloedrijke patricische familie.  
24 Weinstein, Savonarola and Florence, 150. 
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met de Medici en hij moest nu verhoeden dat zijn eigen positie in gevaar zou komen. Hij 
besloot om samen met zijn neef Alamanno Salviati (1459-1510) de vorming van de 
nieuwe republiek onder Francesco Valori te steunen.25 Hij kon daardoor actief blijven in 
de politiek en het was op dat moment de meest verstandige keuze. Hieruit blijkt dat 
Jacopo het politieke spel geraffineerd wist te spelen. Hij probeerde ervoor te zorgen dat 
onder alle omstandigheden het vertrouwen in hem en zijn neef Alamanno bleef 
bestaan.26 Zo lukt het hem keer op keer zijn eigen positie, en die van zijn familie, veilig 
te stellen.27 
 Ondertussen was in Florence de invloed van de dominicaan Girolamo Savonarola 
gestaag gegroeid. Zijn boetepreken over berouw en hervorming, en zijn 
waarschuwingen voor tirannie sprak de inwoners van Florence aan. Na mei 1495 
benaderde Valori de dominicaan en opperde dat diens ideeën beter uitgevoerd kon 
worden als zijn volgelingen hem niet alleen zagen als hun geestelijke voorbeeld, maar 
ook als hun politiek leider. Savonarola’s eerste stap in deze richting was een poging de 
verdeeldheid binnen de republiek op te heffen. Degene die hij hierover raadpleegde was 
Jacopo Salviati.28 Savonarola, als nieuwkomer in de stad, had nog geen netwerk om op 
politieke steun te kunnen rekenen. Daarnaast had hij geen grote geldbedragen tot zijn 
beschikking, en had hij als geestelijke ook geen huwelijksverbindingen met families 
waar hij steun van kon verwachten.29 De goede relatie met de familie Salviati kon hem 
dus helpen. Jacopo had zich vanaf het begin aangetrokken gevoeld tot de ideeën van de 
dominicaan en was genoeg ingevoerd in politieke zaken om hem nu van advies te 
kunnen voorzien. Ook onder andere invloedrijke Florentijnen bleek Savonarola in 
eerste instantie brede steun te genieten. Dit enthousiasme was echter van korte duur. 
Rond 1498 was de opinie over de boeteprediker geheel gekanteld en niet lang daarna 
werd hij publiekelijk verbrand op het Piazza della Signoria. Jacopo bleef echter 
Savonarola tot het einde steunen. Hij was een van de mannen die de petitie hadden 
ondertekend, aangeboden aan Alexander VI, om Savonarola niet te excommuniceren.30 
Ook na de dood van de dominicaan bleef hij de piagnoni, de aanhangers van 

                                                
25 Jurdjevic, Guardians of republicanism, 36. 
26 Dit resulteerde bijvoorbeeld ook in de beslissing van het Consiglio degli Ottanta om op 2 maart 1509 
de twee neven aan te stellen als leiders in de laatste campagne tegen Pisa. Jacopo kon de functie niet 
accepteren door de Florentijnse divieto-regel, die verbood dat een functie werd toegekend aan meerdere 
leden van dezelfde familie. Alamanno moest de taak daardoor alleen uitvoeren. Butters, Governors and 
government in early sixteenth-century Florence, 137.  
27 Dit in tegenstelling tot andere leden van de familie, zoals bijvoorbeeld Marco di Bernardo Salviati die 
in 1499 tijdens de republiek nog door de Otto di Guardia werd verbannen omdat men hem verdacht van 
het samenwerken met de net verdreven Piero de’ Medici. Tewes, Kampf um Florenz - Die Medici im Exil 
(1494-1512), 482.  
28 Jurdjevic, Guardians of republicanism, 40. 
29 Idem, 38. 
30 Aglio, Savonarola, 52. 
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Savonarola, op verschillende manieren bijstaan. 31  Zelfs toen de piagnoni van de 
overleden boeteprediker meer en meer een martelaar en profeet maakten, bleef Jacopo 
betrokken.32 Hij was onder andere actief bij de Buonuomini di S. Martino, een eerder 
sterk door de Medici gedomineerde broederschap die nu was overgenomen door de 
piagnoni.33 Daarnaast was Jacopo een van de acht oprichters van de Monte di Pietà, een 
in april 1496 gestichte charitatieve bank van lening.34 De bank kwam voort uit een 
initiatief dat al jaren eerder was gestart door de Franciscaan Bernardino da Feltre, maar 
was Savonarola zozeer ter harte gegaan dat hij het als zijn eigen project was gaan zien.35 
Jacopo bleef gedurende zijn hele leven betrokken bij de leenbank en nam in totaal drie 
keer plaats in het bestuur.  
 Binnen de nieuwe republiek was Jacopo actief in de Dieci di Balià, de raad van 
tien, en toonde zich een voorstander van een systeem waarin de macht kon rouleren 
onder meerdere personen. Dit kwam duidelijk naar voren in 1502, tijdens de discussie 
over het aanstellen van een gonfaloniere a vita.36 Het was Jacopo die zich samen met 
Giovanbattista Ridolfi uitsprak tegen het instellen van deze functie. Beide mannen 
waren bezorgd dat het de ruimte zou creëren voor een alleenheerser, en dat daarmee de 
stabiliteit van de republiek in gevaar gebracht zou worden. Tegelijk vreesden ze 
waarschijnlijk voor het verlies van hun eigen invloed. Ze wisten niet te voorkomen dat 
de functie werd ingesteld, maar, zoals hij al eerder had gedaan, probeerde Jacopo van 
de nieuwe situatie het beste te maken. Hij besloot de kandidaatstelling van Piero 
Soderini voor gonfaloniere a vita te steunen. Door steun te verlenen aan Soderini had 
Jacopo, samen met zijn neef Alamanno, gehoopt de nieuwe gonfaloniere enigszins te 
kunnen sturen. Voor Soderini was het vertrouwen van de familie Salviati belangrijk, 

                                                
31 Francesco Giucciardini noemt Jacopo als een van de piagioni-leiders in zijn Storie Fiorentine, samen 
met Domenico Bonsi, Lorenzo Lenzi, Giovanbattista Ridolfi, Paolantonio Soderini, Francesco 
Gualterotti en Francesco Valori. Giucciardini, Storie Fiorentine, 123-124. Dit waren volgens Polizzotto 
de meest prominente publieke figuren die de Savonarola beweging dienden. Polizzotto, The elect nation, 
13.  
32 Macey, ‘The lauda and the cult of Savonarola’, 448.  
33 Polizzotto, The elect nation, 32. Jacopo was al actief betrokken bij de administratie van het 
broederschap sinds 1495. Ook Jacopo di Alamanno (1417-1458), oom van Jacopo en Alamanno, liet in 
zijn testament een som geld na aan de Buonuomoni. Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 116.  
34 Plaisance, Florence in the time of the Medici, 91. Zie ook: Bresnahan Menning, ‘The Monte’s ‘Monte’: 
The early supporters of Florence’s Monte di Pieta’, 662-666; ASF, MP 1, 2r; ASF, Archivio della 
Repubblica, Maggior Consiglio, Provvisioni - Registri 187, 6r (21 april 1496). De formatori waren onder 
andere Niccolò del Nero, Piero Giucciardini, Jacopo Salviati, Antonio di Sasso di Sasso en Jacopo 
Mannucci. De Monte di Pietà was een charitatieve leenbank die de steun had van de Franciscanen en de 
Dominicaan Savonarola, een samenwerking tussen Franciscanen en Dominicanen, die niet vaak 
voorkwam. De leenbank was opgericht om woekeraars tegen te gaan. De Monte bood kleine leningen 
voor een korte termijn tegen een onderpand en was vooral bedoeld voor de armen. Opvallend was dat 
een groot deel van het geld van de Monte voor de leningen niet kwam van de rijke patriciërs, maar van 
individuen uit de lagere inkomensgroepen in de samenleving.  
35 In zijn toespraak voor Palm Pasen had Savonarola de bevolking van Florence opgeroepen om allen te 
doneren aan de Monte di Pietà. 
36 Butters, Governors and government in early sixteenth-century Florence 1502-1519, VIII.  
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omdat zij nog steeds veel aanzien had. De historicus Francesco Guicciardini schreef in 
zijn Storia d’ Italia dat velen voor Piero Soderini hadden gestemd, alleen omdat zij 
bondgenoten waren van Jacopo en Alamanno Salviati.37 Jacopo zorgde er daarnaast 
voor dat Maria di Tommaso Soderini (ca.1490-?), de zus van Piero, met Pierfrancesco 
de’ Medici (1487-1525) trouwde. Hij wilde hiermee de banden tussen de familie Salviati, 
de popolani-tak van de Medici en Soderini versterken, en hoopte mogelijk op meer 
controle over de nieuwe situatie. De popolani-tak van de familie Medici waren de 
familieleden die afstamden van Giovanni de' Medici (1467-1498), ook wel il Popolano 
genoemd, en zijn oudere broer Lorenzo de’ Medici (1463-1503). Na de dood van 
Lorenzo Il Magnifico waren zij tegenstanders geweest van diens zoon en opvolger Piero 
de’ Medici. Piero had hen in 1494 uit de stad verbannen. Na de invasie van Florence 
door Karel VIII van Frankrijk konden zij nog in datzelfde jaar terugkeren naar de stad, 
en werden ze aanhangers van de republiek en van Girolamo Savonarola. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat Jacopo en Giovanni de’ Medici een goede vriendschap 
onderhielden. Jacopo had zelfs na de dood van Giovanni de opvoeding van diens zoon 
op zich genomen. De poging van Jacopo om via het huwelijk tussen Pierfrancesco de’ 
Medici en Maria Soderini de invloed op Piero Soderini te verstevigen, mocht echter niet 
baten. Soderini trok zich nauwelijks iets aan van de adviezen van de twee neven en dit 
zorgde voor nieuwe spanningen. De enige manier om de macht van de nieuwe 
gonfaloniere nu nog te beperken, was het steunen van de tegenstanders van Soderini. 
Jacopo had al die tijd de sympathie van de aanhangers van Savonarola gehouden, maar 
zocht nu in zijn strijd tegen Soderini, steun bij de voormalige ‘vijanden’ van de 
republiek, Guglielmo de’ Pazzi, Bernardo Ruccelai38 en zijn schoonfamilie de’ Medici.  
 Mede dankzij paus Julius II, die krachtig ingreep in de Florentijnse politiek, 
leek de positie van Soderini uiteindelijk onhoudbaar. Op hetzelfde moment ijverde 
Lorenzo il Magnifico’s tweede zoon, kardinaal Giovanni de’ Medici, voor een herstel van 
de familie Medici in Florence. In 1512 trokken de Spaanse troepen van Karel V, 
bondgenoot van de paus, naar Florence en werd Soderini de stad uitgejaagd. In zijn 
Storia in dialogo laat Bartolomeo Cerretani weten dat Jacopo Salviati zeker een rol 
heeft gespeeld bij de terugkeer van de Medici. Omdat hij Soderini als een bedreiging zag 
voor zijn eigen positie, is dit zeer waarschijnlijk. Toen de Medici in de personen van 
Giovanni en Giuliano de’ Medici uiteindelijk de macht in Florence konden heroveren, 

                                                
37 Door Butters is opgemerkt dat Guicciardini was getrouwd met Maria Salviati, dochter van Alamanno 
Salviati, en dat dit zijn opmerking misschien gekleurd heeft. Butters, Governors and government in 
early sixteenth-century Florence, 15.  
38 Guglielmo de’ Pazzi en Bernardo Ruccelai waren tegenstanders geweest van de groeiende macht van 
Girolamo Savonarola. Zie ook: Butters, Governors and government in early sixteenth-century Florence, 
64.  
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bleef Jacopo in de daaropvolgende jaren zeer actief in het levend houden van de ideeën 
van Savonarola, waar hij, ook volgens Bartolomeo Cerretani, zo toegewijd aan was.39 De 
interesse van Jacopo voor wijlen Savonarola zorgde soms voor irritaties, vooral bij 
Giuliano de’ Medici, maar leidde nooit tot werkelijke problemen. De steun aan de 
volgelingen van de dominicaan werd beschouwd als minder problematisch dan de steun 
aan Soderini, zoals Mark Jurdjevic al suggereerde in zijn Guardians of 
Republicanism.40 Omdat Jacopo zich als een van de eersten tegen de groeiende macht 
van Soderini had verzet, ging hij wat dat betreft vrijuit.  
 De ballingschap van Piero de’ Medici en zijn broers Giuliano en Giovanni in 1494 
leek in eerste instantie niet in Jacopo’s voordeel, maar na het herstel van de republiek in 
Florence slaagde hij er toch in een leidende rol te vervullen. Ook na de terugkeer van de 
Medici in 1512 wist hij opnieuw een invloedrijke positie te behouden, waarbij hij tegelijk 
zijn sympathieën voor de ideeën van Savonarola kon blijven betuigen. Opvallend is dat 
in twintigste-eeuwse studies naar Savonarola, Jacopo Salviati bijna altijd aan één van de 
twee kanten van het politieke spectrum wordt geplaatst. Hij wordt beschreven of als 
trouwe aanhanger van de Medici, of als een van de fanatieke piagnoni en anti-Medici. 
Donald Weinstein positioneerde hem bijvoorbeeld binnen een groep Florentijnen die 
gedurende de republiek nog steeds hoopten op de terugkeer van de Medici,41 terwijl 
Lorenzo Polizzotti betoogde dat alle piagnoni, inclusief Jacopo, de verbanning van de 
Medici goedkeurden.42 De situatie moet naar mijn idee niet zo eenduidig worden 
benaderd. Zoals Götz-Rüdiger Tewes al aangaf in zijn recente studie, Kampf um Florenz. 
Die Medici im Exil (1494-1512), waren de piagnoni niet per definitie tegen de familie 
Medici.43 Dit was zeker het geval bij Jacopo Salviati. Hij laveerde tussen steun aan de 
Medici, liefde voor de republikeinse staatsvorm, en zijn interesse in de boeteprediker 
Savonarola, maar leek er altijd voor te zorgen dat hij zelf invloed kon blijven houden. 
Dat hij tijdens de republiek én onder de Medici kon blijven functioneren, was alleen 
mogelijk doordat hij zelf nooit een radicale aanstichter van opstanden of oproer was 
geweest.  
 
Tussen Florence en Rome 

In 1513 werd Giovanni de’ Medici gekozen tot paus. Vlak na zijn installatie als Leo X, 
stierf de aartsbisschop van Florence, Cosimo Pazzi, en koos de nieuwe paus zijn neef 
Giulio de’ Medici als opvolger. In Florence nam Giovanni’s broer Lorenzo II de’ Medici 

                                                
39 Cerretani, Storia in dialogo, 168.  
40 Jurdjevic, Guardians of republicanism, 68-69. 
41 Donald Weinstein, Savonarola and Florence. Prophecy and patriotism in the renaissance, 150. 
42 Polizzotto (1994), The elect nation.  
43 Tewes, Kampf um Florenz - Die Medici im Exil (1494-1512), 816, noot 706.  
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de macht over. Na de verkiezingen voor de Balìa in hetzelfde jaar, waarbij de 
aanhangers van de Medici niet veel stemmen hadden gekregen, beschuldigde Jacopo 
Salviati de fanatieke aanhangers van de Medici ervan vóór hun opponenten te hebben 
gestemd, om zo verdeeldheid te zaaien. Deze uitslag zou volgens Jacopo voor hen een 
aanleiding zijn om te pleiten voor een kleinere top van het regiem.44 Deze beschuldiging 
viel niet goed bij de fervente Medici-aanhangers. Zij konden echter Jacopo’s politieke 
macht moeilijk breken, omdat, zoals Neri al schreef, ‘le non potendo rimuoverlo, nè 
ritirarlo in parte alcuna, nè potendolo anche sbattere, e urtare, come avrebbero voluto 
per le molte sue gran qualità, e per essere cognato de’ Medici, ed in molto credito 
appresso di loro’.45 De angst voor Jacopo’s invloed was de reden dat zijn tegenstanders 
binnen de republiek er bij Lorenzo II de’ Medici op aandrongen om iets te ondernemen. 
Lorenzo was immers familie en kon misschien meer gedaan krijgen. Lorenzo werd 
overgehaald om Jacopo te verkiezen als ambassadeur voor Rome, zodat men in 
Florence mogelijk minder last van zijn invloed zou hebben.46 In 1512 had Jacopo zich al 
deels gevestigd in Rome. Hij speelde daar een actieve rol in de Salviati-bank, die de 
financiële zaken voor de Pauselijke Staat verzorgde. Nu men in Florence kenbaar had 
gemaakt dat hij beter kon vertrekken, vestigde Jacopo zich voor langere tijd in Rome. 
Om zijn steun aan zijn zwager Giovanni de’ Medici, de nieuwe paus Leo X, nog 
duidelijker te maken toonde hij zich bereid een bijdrage van 19.000 dukaten te leveren 
voor een deel van de kroningsceremonie. Het bleek een goede investering. Het jaar erop 
werd Jacopo aangesteld als hoofd van de Tesoreria provinciale della Romagna,47 en 
kreeg hij het beheer over het zout in de Pauselijke Staat.48  Deze nieuwe functies 
resulteerden in een aanmerkelijke toename van zijn persoonlijk vermogen. Tussen 1514 
en 1523 verdiende Jacopo ongeveer 15.000 scudi per jaar. 49  Hoewel Jacopo 
‘weggestuurd’ was naar Rome, had hij zijn interesse in de Florentijnse politiek zeker 
niet verloren. Zijn invloed bleek ook niet verminderd. Hij behoorde nog steeds tot het 

                                                
44 Butters, Governors and government in early sixteenth-century Florence, 199.   
45 Nerli, Commentari, 120. Vertaling: ‘Ze konden hem niet verwijderen, noch weghouden bij delen, noch 
verslaan of wegstoten, wat ze graag wilden, omdat hij veel grote kwaliteiten had, en zwager van de 
Medici was, en veel krediet bij hen had’. Zie voor een beschrijving van de situatie: Butters, Governors 
and government in early sixteenth-century Florence, 199.   
46 Nerli, Commentari, 120. ‘Laonde trattandosi allora nelle pratiche di mandare Ambasciadori a Papa 
Giulio a beneficio del nuovo stato, consigliavano que’ cittadini, che tale ambasceria, come 
importantissima, fosse commessa a Jacopo Salviati, e perciò era da que’ cittadini, che più desideravano 
la stato stretto e che più s’erano scoperti contro allo stato, e governo popolare, molto favorita, e 
sollecitata tale spedizione Furono adunque eletti per Ambasciadori a Roma Jacopo Salviati, e Matteo 
Strozzi’. 
47 Butters, Governors and government in early sixteenth-century Florence, 215-216.  
48 Hij werd Commissariato generale del sale. Dit hield in dat hij verantwoordelijk was voor de productie 
en de verkoop van zout. Hij ontving tevens een kwart van de opbrengst. Hurtubise, ‘L'implantation d'une 
famille florentine à Rome au début du XVIe siècle: Les Salviati’, 254.  
49 Bruscoli, Papel banking in renaissance Rome, 137; Pinchera, Lusso e decoro, 3. 
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selecte gezelschap van adviseurs rond Lorenzo II de’ Medici, en dit leverde hem in de 
periode tussen juni 1514 en december 1518 vijf keer zitting op binnen de Otto di 
Pratica.50  
 Niets leek Jacopo er van te weerhouden zich te blijven uitspreken tegen politieke 
veranderingen die hem niet aanstonden. Omdat hij in alle groepen vrienden had, was 
het moeilijk om in de regering besluiten te nemen die Jacopo niet zinden.51 Een aantal 
personen in de regering, onder wie Lorenzo Morelli, Luca degli Albizzi en Piero 
Alamanni, bleef kritisch over Jacopo Salviati. Zij waren van mening dat hij teveel bezig 
was met zijn eigen populariteit en te ambitieus was. Galeotto de’ Medici, waarnemer 
voor Lorenzo II de’ Medici tijdens diens afwezigheid, stelde daarom aan Lorenzo een 
regeling voor waardoor Jacopo niet meer in staat zou zijn om alles wat hem niet beviel 
te blokkeren. 52  Het idee was dat er bijeenkomsten konden worden gehouden in 
afwezigheid van Salviati en zijn vrienden. Maar toen Jacopo in februari 1515 te horen 
kreeg dat er was voorgesteld om Lorenzo signore van Florence te maken, kwam hij 
samen met zijn neef Alamanno en de patriciër Lanfredino Lanfredini in opstand tegen 
het plan.53  Net als indertijd bij Soderini, leek Jacopo er opnieuw beducht voor te zijn 
dat er teveel macht bij één persoon zou komen te liggen. Al eerder had hij geklaagd over 
het feit dat Lorenzo huwelijken arrangeerde tussen de familie Salviati en Alamanni. Het 
conflict was toen hoog opgelopen en Jacopo’s vrouw Lucrezia de’ Medici verzocht zelfs 
haar broer, paus Leo X, om Jacopo uit Florence weg te halen, om zo verdere belediging 
van haar man te voorkomen. Lorenzo’s reactie op de situatie was toen dat het hem zeker 
niet zou mishagen als Lucrezia haar best deed Jacopo terug naar Rome te krijgen.54 De 
verhoudingen waren hierdoor al enigszins verstoord en werden er niet beter op toen 
Jacopo besloot de bevolking van Florence op de hoogte te stellen van de plannen om 
Lorenzo signore te maken. Zijn hoop was daarmee enige weerstand uit te lokken. 
Lorenzo liet Jacopo echter meteen verwijderen uit de kring van naaste adviseurs. Ghoro 
Gheri, secretaris van Lorenzo, voedde de ontstane vijandigheid. Hij schreef dat hij het 
idee had dat Jacopo te veel het Florentijnse volk op zijn hand wilde houden, en grote en 
gevaarlijke ambities toonde. Graag zou Gheri gezien hebben dat Jacopo als 
ambassadeur naar Spanje werd gestuurd.55  

                                                
50 De andere mannen in Lorenzo de’ Medici’s naaste kring die ook vijf keer zitting hadden, waren Piero 
Alamanni, Pandolfo Corbellini, Lenfredo Lanfredini en Lorenzo Morelli. Butters, Governors and 
government in early sixteenth-century Florence, 231.   
51 Veel van die vrienden waren mannen uit de kleine gildes (arte minori).  
52 Butters, Governors and government in early sixteenth-century Florence, 259.   
53 Zij waren al lange tijd bevriend en de intimiteit spreekt uit de briefwisselingen tussen hen. Ook de 
Salviati bank in Lyon werd gerund samen met de Lanfredini en Naldini. Jacopo en zijn neef Alamanno 
waren hoofdvoerders. Tewes, Kampf um Florenz - Die Medici im Exil (1494-1512), 640 en 779. 
54 Butters, Governors and government in early sixteenth-century Florence, 237. 
55 Idem, 285. 
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De angst voor de macht van Jacopo was niet geheel onterecht; hij speelde het politieke 
spel immers zeer geraffineerd. Omdat hij in alle politieke magistraturen vrienden had 
zitten, was het vaak moeilijk om genoeg stemmen te krijgen voor voorstellen waar 
Jacopo het niet mee eens was.56 Galeotto de’ Medici klaagde daarover in een brief aan 
Lorenzo in 1514.57 Hij uitte zijn zorgen over het feit dat Jacopo van twee walletjes at: hij 
probeerde op goede voet te blijven met de Medici, en tegelijk had hij geen enkele moeite 
om publiekelijk afstand te nemen van dezelfde familie.58 Galeotto’s woorden beschrijven 
precies datgene waar Jacopo zo goed in was, en wat hem tot een zeer invloedrijke man 
in Florence en Rome had gemaakt. Gedurende dezelfde periode creëerde Jacopo in 
Rome meer perspectief voor zijn familie. In 1517 werd zijn oudste zoon Giovanni (1490-
1553) tot kardinaal gemaakt, een benoeming waar Jacopo al een tijd op zat te wachten. 
Zijn zoon Bernardo (1508-1568) werd in 1549 tot bisschop gewijd in Saint-Papoul, in de 
buurt van Carcassonne. In 1561 werd ook hij kardinaal en verhuisde naar Rome. Jacopo 
wist de band tussen de Salviati en Medici verder te versterken door twee van zijn 
dochters te binden aan mannen uit de familie Medici. Francesca trouwde met Ottaviano 
de’ Medici, en Maria met Ludovico di Giovanni de’ Medici (1498-1526), die later bekend 
werd onder de naam Giovanni Delle Bande Nere. 59 Deze Giovanni was geen onbekende 
van de Salviati. Hij was al jong onder de hoede van Jacopo gekomen nadat zijn vader 
was overleden, en zijn moeder Caterina Sforza in haar testament zijn opleiding aan 
Jacopo had opgedragen. Giovanni’s vader, Giovanni de’ Medici, was een van de mannen 
die zich openlijk tegen Piero de’ Medici hadden gekeerd en die tijdens de republiek een 
aanhanger van Savonarola was geworden. Zoals eerder gezegd, had dit hem de bijnaam 
il Popolano opgeleverd, en een goede vriendschap met Jacopo. Nadat Jacopo de 
opvoeding van de jonge Giovanni op zich had genomen, liet hij hem in 1516 trouwen 
met zijn dochter Maria. Dit was een zeer strategisch keuze. De jongeman behoorde tot 
de familie Medici, maar was tegelijk gevormd door de opvoeding van Jacopo. Op die 
manier bleven de banden tussen de twee families bestaan.  
  
De villa bij Ponte alla Badia 

De dubbelgerichte houding ten opzichte van de familie Medici zien we niet alleen terug 
in Jacopo’s politieke optreden, maar hij uitte deze ook met visuele middelen. We zien 
                                                
56 Idem, 259.  
57 Idem, 259, noot 192. De brief is van 10 november 1514, in ASF.  
58 Idem, 259.  
59 De andere kinderen trouwde ook personen uit vermogende Florentijnse families. Lorenzo (1492-1539) 
trouwde met Costanza Conti, Caterina (1493-?) met Filippo Nerli, Piero (1496-1523) met Catarina 
Pallavincini, Luisa (1497-1525) met Sigismondo della Luna in 1523, Alamanno (1510-1571) met Costanza 
Serristori, Giovanni Battista (1498-1524) met Costanza Bardi, Maria (1499-1543) met Giovanni de’ 
Medici in 1516, Francesca (1503-1572) eerst met Piero Gualterotti en later met Ottaviano de’ Medici in 
1533, en Elena (1500-1552) eerst met Pallavicino Pallavicini en later met Jacopo Appiano in 1524. 
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dit in de decoratie van zijn enige, en zeer geliefde, villa bij Ponte alla Badia (afb.3). Een 
deel van de inkomsten die Jacopo genereerde aan het begin van de zestiende eeuw had 
hij gestoken in de verfraaiing van deze villa.60 Dit buitenhuis was al in het bezit van de 
familie sinds 1445, toen Jacopo’s grootvader Alamanno Salviati (1389-1456) het gebouw 
en omringende land had gekocht van Arcangelo di Bartolomeo da Montegonzi. Het 
werd in de aankoopacte beschreven als ‘unum palatium sive fortilitium cum salis, 
cameris et volta et aliis suis habituris’.61 Na de dood van Alamanno bleef het huis in het 
gezamenlijk bezit van de erfgenamen totdat in 1490 alle eigendommen werden verdeeld 
over de drie kleinkinderen, Giuliano di Francesco (1448-1512), Jacopo, en Alamanno 
(1459-1510). Het stadpaleis in de Via del Palagio te Florence ging naar de jongste 
kleinzoon Alamanno en bleef generaties daarna in die tak van de familie.62 De villa en 
de bijbehorende levende have en inboedel kwamen in het bezit van Jacopo.63  

Vele Florentijnse families beschikten aan het einde van de vijftiende eeuw over 
een villa, of meerdere, buiten de stad. Van een werkend boerenbedrijf waar geld werd 
verdiend, was het buitenhuis steeds meer onderdeel van de levensstijl van de elite van 
Florence geworden. De villa werd gebruikt om de stad te ontvluchten, gasten te 
ontvangen en te vermaken met intellectuele bezigheden. Het huis werd in bijna geen 
geval permanent bewoond door de eigenaar. Voor Jacopo was de villa bij Ponte alla 
Badia echter zijn enige huis. Dat hij geen residentie in Florence bezat, moet hij als 
vervelend hebben ervaren. Aan het begin van de zestiende eeuw kocht hij dan ook 
enkele huizen in de Via dello Studio, een zijstraat van de Via del Corso, mogelijk om hier 
uiteindelijk een palazzo voor zijn gezin te creëren.64 Omdat deze plannen niet meteen 
konden worden doorgezet, besloot Jacopo eerst de villa verder te verfraaien, en in 1493, 
drie jaar nadat hij deze in zijn bezit had gekregen, begonnen de eerste verbouwingen. 
De betalingen hiervoor zijn genoteerd in het Libro di Commercio en lopen door tot in 
1508.65 Uit een zestiende-eeuwse tekening van Giorgio Vasari il Giovane wordt de 

                                                
60 Inkomsten kwamen uit verschillende bedrijven. In 1507 werd door Jacopo en zijn neef Alamanno een 
compagnia di concia, een leerlooiers bedrijf, gestart met vestigingen in Isa en Monaione. In 1506 had 
Alamanno’s zoon Averardo (1489-1553) een vestiging van de familiebank in Napels opgericht samen met 
Francesco Davanzati.  
61 Vertaling: ‘Een huis of fort met zalen, kamers en een kamer met gewelf, en andere gebouwen’. 
Karwacka Codini, Archivio Salviati, 48. AS, Buste I: 4, fasc.20, ‘pergamena datata 1445 giugno 9’. 
Alamanno betaalde ‘1800 fiorini d’oro larghi’ voor de villa. De villa wordt soms ook Il Cionfo genoemd.  
62 Karwacka Codini, Archivio Salviati, 33. 
63 Idem, 49. AS, ‘Libri di commercio ecc. II 26, 1491-1507’, c.128r -129r. ‘possessione (…) del Palagio 
compresa di lavoratori, bestiami, masserizie, per pregio di fiorini duemilacinquecento’.  
64 Deze huizen bevonden zich naast het familie paleis van de Portinari. De wens om hier een residentie 
voor de Salviati te creëren, wordt vele jaren later door zijn kleinzoon verwezenlijkt. Zie hiervoor 
hoofdstuk 4.  
65 Karwacka Codini, Archivio Salviati, 49; Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo 
e della Cazzuola, 134. Er worden een aantal namen van werklieden genoemd. Aan Giovanni Rozzelli 
werd op 1508 voor de schilderingen van de ‘palchi di sua casa’ betaald.  
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plattegrond van de villa na de verbouwing duidelijk (afb.4). 66  De grootste 
vernieuwingen waren te vinden in de noordwestelijke hoek. Hier werd aan de bestaande 
structuur een keuken en een kleine privékapel toegevoegd. De kapel is een van de 
vroege voorbeelden van een privékapel bij een Florentijnse villa. Kapellen in palazzi 
kwamen in de vijftiende eeuw in Florence al wel voor, maar werden pas in de zestiende 
eeuw gemeengoed voor de buiten de stad gelegen villa’s. Het aanzien van de villa lijkt 
verder sinds de zestiende eeuw niet drastisch te zijn veranderd. De gevel van het 
gefortificeerde gebouw is grotendeels hetzelfde gebleven en geeft ook nu nog een goed 
idee van de situatie in Jacopo’s tijd. Achter de poort opent zich een binnenplaats met 
aan drie zijden een galerij. De zalen en kamers achter deze muren, ooit vol kunst en 
meubelen, zijn nu grotendeels leeg, op enkele decoratieve frescoschilderingen na. Alleen 
in de kleine privékapel zijn de zestiende-eeuwse decoraties volledig bewaard gebleven.  
 
De privékapel voor de familie 

De kapel werd vermoedelijk in de eerste jaren van de zestiende eeuw gebouwd en de 
decoraties ervan kunnen worden gedateerd tussen 1508 en 1518. Dit was de periode die 
voor Jacopo werd gekenschetst door zijn conflict met Soderini en daarna door zijn 
complexe relatie met het teruggekeerde Medici-bewind. De kapel van de villa was in de 
tijd van Jacopo alleen te bereiken via de tuin. De buitenkant is onopvallend. Alleen de 
deur is omlijst en met een fries en timpaan bekroond. Op het fries is in het midden een 
klein wapenschild aangebracht met de wapens van de Salviati en de Medici, en een 
inscriptie (afb.5). Deze luidt ‘Domus mea domus orationis’. De tekst komt voor in 
Mattheus 21:13, Marcus 11:17 en Lucas 19:46. Wanneer Jezus aankomt bij de tempel in 
Jeruzalem jaagt hij ‘iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de 
geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe: ‘Er staat 
geschreven: Mijn huis moet een huis van gebed zijn’.67 Dit opschrift kwam vaker voor bij 
de ingang van kapellen of kerken. Hier lijkt het zeer toepasselijk, omdat het gaat om de 
kapel van een handelaar en bankier. Jacopo kon met de kapel een plek creëren voor 
contemplatie, waarmee hij zijn wereldlijke leven als bankier lijkt te willen compenseren. 
Enigszins tegenstrijdig, werden de kostbare decoraties in fresco en marmer door zijn 
met handel verdiende geld betaald. Het verfijnde en overvloedige van de decoraties is 
meteen zichtbaar als de bezoeker de kleine ruimte van 3,44 bij 6,56 meter binnentreedt. 

                                                
66 GDSU, inv. 4897. 
67 Matheus 21:12-13. ‘Et intravit Jesus in templum Dei, et ejiciebat omnes vendentes et ementes in 
templo, et mensas numulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit et dicit eis: Scriptum est: 
Domus mea domus orationis’. Sénéchal, in zijn boek over Rustici, noemt het opschrift en denkt dat het 
de verbinding tussen Salviati en Medici weergeeft. Hier zijn naar mijn idee verder geen aanwijzingen 
voor. Sénéchal, Giovan Francesco Rustici, 114. 
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Alle vier de wanden en het plafond zijn gevuld met schilderingen en reliëfs (afb.6). 
Chimenti Rosselli en zijn vader Giovanni Rosselli waren verantwoordelijk voor de 
schilderingen.68 In het Quaderno di cassa van 1511 is een betaling te vinden aan 
Chimenti ‘per resto di dipintura del cielo della volta della cappella del palagio’.69 Dit 
betekent dat hij al eerder met het werk moet zijn begonnen. Het tongewelf dat de kapel 
overspant, wordt geheel gevuld door vijfentwintig geschilderde cassetten. In het midden 
van elke cassette is een figuur of wapen afgebeeld (afb.7). Centraal boven het altaar 
vinden we de pelikaan die zijn vier jongen voedt door zichzelf in de borst te pikken. Dit 
is het symbool voor Christus’ offerdood. De voorstelling wordt gevolgd door het wapen 
van Lucrezia de’ Medici, het monogram IHS (Iesus Hominum Salvator), het wapen van 
Jacopo Salviati, en als laatste de Heilige Geest in de vorm van een duif. De overige 
twintig cassetten bevatten afwisselend imprese van de familie Salviati en Medici, en 
portretten van heiligen. Hoewel het zeer aannemelijk is dat de tien heiligenportretten de 
naamheiligen van Jacopo’s kinderen zijn, en de meeste auteurs het hier over eens zijn, 
is er in de literatuur nog altijd onduidelijkheid over de identiteit van een van de heiligen. 
In de meest recente en uitgebreide studie naar de kapel, geeft Tommaso Mozzati ook 
geen sluitende oplossing. Hij noemt slechts negen van de tien heiligen.70 Jacopo en 
Lucrezia hadden samen dertien kinderen en ik denk dat in de geportretteerde heiligen 
de hele familie verbeeld is, met uitzondering van één zoon. De maagd Maria verwijst 
naar dochter Maria (1499-1543), en Johannes de Doper is de naamgever van de twee 
zonen Giovanni Battista (1498-1524) en Giovanni (1490-1553). De heilige Petrus staat 
voor Piero (1496-1523), de heilige Bernardus voor zoon Bernardo (1508-1568) en de 
heilige Laurentius voor Lorenzo (1492-1539). Catherina (1493-ca.1535), de oudste 
dochter van Jacopo, wordt verbeeld door de heilige Caterina, dochter Elena (1500-1552) 
door de heilige Helena, en Francesca (1503-1572) door de heilige Franciscus. De heilige 
Jacobus Maior, afgebeeld met een pelgrimsstaf, is de naamheilige van zoon Jacopino (?-
1525) en de jong overleden dochter Jacopina (1509-1509).71 De laatste heilige, een 
monnik met een lelie en een boek in zijn handen, is moeilijker te identificeren, maar 
moet de naamheilige van dochter Luisa (1497-1525) zijn, en dus naar alle 
waarschijnlijkheid de heilige Ludovico van Toulouse. De jongste zoon Alamanno (1510-
1571) is het enige kind dat geen plek heeft gekregen op het plafond. Dit is niet vreemd 
                                                
68 Pons, Bartolomeo di Giovanni, 54. Chimenti di Rosselli stond in 1504 ingeschreven in de libro rosso 
van de Compagnia di San Luca, het gilde van de schilders en miniaturisten. 
69 Vertaling: ‘voor de rest van het schilderen van de hemel, van het plafond van de kapel van het palazzo’. 
Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo e della Cazzuola, 134. AS, Banco di Firenze, 
I: 382, c.50. Op 5 december, 1511 ‘6 fiorini larghi d’oro’ aan Chimenti di Giovanni Roselli. 
70 Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo e della Cazzuola, 138; Mozzati, ‘Villa 
Salviati’, in: Mozzati, Paolozzi Strozzi en Sénechal (eds.), I grande Bronzi del Battisterio, 366. 
71 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 148. Jacopino is mogelijk geboren rond 1509 of 1510 en 
‘vermist’ na 1525.  
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wanneer men bedenkt dat het zeer wel mogelijk is dat hij nog niet geboren was toen de 
decoratie voor het plafond werd ontworpen.72 Jacopo en Lucrezia, de ouders van al deze 
kinderen, zijn op een andere manier verbeeld op het plafond. Jacopo’s aanwezigheid 
zien we terug in de vele jakobsschelpen die in de hoeken van de cassetten zijn 
geschilderd. De cassetten worden van elkaar gescheiden door de Medici palle in stucco 
die zijn vrouw Lucrezia representeren. 
 
Twee reliëfs van Giovanfrancesco Rustici 

De muur boven het altaar wordt volledig ingenomen door een wit marmeren altaarstuk 
van de beeldhouwer Giovanfrancesco Rustici (1475-1554) (afb.8). Het werk is omlijst 
met een sierlijk plantenmotief.73 Boven het altaarstuk bevindt zich een tweede reliëf van 
de beeldhouwer: een tondo met Maria en Kind. Rustici was volgens Vasari opgeleid in 
de werkplaats van Verrocchio, en had in zijn jonge jaren al een groot netwerk in 
Florence opgebouwd. Dit bestond niet alleen uit kunstenaars, maar ook letterati, 
humanisten en patricische opdrachtgevers maakten er deel van uit.74 Rustici was lid van 
de Compagnia della Cazzuola (troffel), en ook zeer actief in de Compagnia della 
Paiuolo (koperen pot). Deze laatste bestond uit een gezelschap van twaalf kunstenaars 
die samenkwamen in de studio van Rustici. Tijdens deze bijeenkomsten presenteerden 
de leden gerechten die op ludieke wijze een verhaal of gedicht verbeelden, er werden 
gedichten voorgedragen en parodieën op de sociale orde en het Medici regiem 
gereciteerd.75 Tijdens zijn periode in Florence werkte Rustici onder andere voor de 
families Rucellai en Ridolfi, en was hij goed bevriend met Piero di Braccio Martelli.76 Hij 
verbleef tussen 1507 en 1508 in een huis van Martelli, en in deze periode kwam 
Leonardo da Vinci bij hem logeren.77 Het altaarstuk en tondo voor de kapel in de villa 

                                                
72 De naam Alamanno behoort tot dezelfde groep als Almanno, Manno, Manetto, Ermanno, en Germano. 
Een mogelijke naamheilige voor Alamanno Salviati zou de Heilige bisschop Germanus van Auxerre of de 
Heilige bisschop Germanus van Parijs kunnen zijn geweest. 
73 Als we Vasari moeten geloven, was Rustici’s talent ontdekt door Lorenzo il Magnifico en deze gaf hem 
het privilege om in de tuin van de Medici bij de San Marco antieke beelden te bestuderen. Vasari 
suggereert tevens dat Rustici op aanbeveling van Lorenzo de’ Medici in de werkplaats van Verrocchio 
kwam te werken. Hier zou hij in aanraking zijn gekomen met de andere zeer talentvolle leerling van 
Verrocchio, Leonardo da Vinci. Of deze door Vasari geconstrueerde jeugd van Rustici samen valt met de 
werkelijkheid is niet zeker. Vasari, Le vite (1568), 1123; Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 
19.  
74 Mazzati en Sénéchal, ‘Giovanfrancesco Rustici, un percorso’, in: Mozzati (ed.), I grandi bronzi del 
Battisterio, 41.  
75 Vasari, Le vite (1568), 1128-1129. Laura Blom, in haar paper gepresenteerd tijdens de conferentie van 
de Renaissance Society of America in maart 2014 in New York, zegt dat deze ludieke bijeenkomsten ook 
een manier waren om hun kritiek te uiten op het Medici regiem.  
76 Sliwka, ‘Conversione di San Paolo’, in: Mozzati, Paolozzi Strozzi en Sénechal (eds.), I grande Bronzi 
del Battisterio, 274.  
77 Kemp, Leonardo da Vinci: The marvelous works of nature and man, 250. Leonardo’s aanwezigheid 
had een grote invloed op de esthetiek van de bronzen beeldengroep met Johannes de Doper, die Rustici 
op dat moment aan het maken was voor het baptisterium in Florence.  
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bij Ponte alla Badia waren Rustici’s eerste opdrachten voor Jacopo Salviati. Tevens 
vormde de opdracht voor deze twee kunstwerken het begin van een goede vriendschap 
tussen de twee mannen. Vasari noemt in de levensbeschrijving van Rustici de relatie 
tussen de beeldhouwer en opdrachtgever ‘zeer vriendschappelijk’: ‘A Iacopo Salviati il 
vecchio, del quale fu amicissimo, fece in un suo palazzo sopra al ponte alla Badia un 
tondi di marmo bellissimo per la cappella, detrovi una Nostra Donna’(…) ‘e perché 
aveva Giovanfrancesco grande affezzione a questo luogo, si partiva per andarvi alcuna 
volta a Firenze così in lucco, et uscito dalla città se lo metteva in ispalla e pian piano, 
fantasticando, se n’andava tutto solo insin lassù’. Opvallend is dat Vasari de tondo in de 
kapel noemt, maar niet het annunciatie-reliëf.78  
 Er zijn geen betalingen aan Rustici bekend voor het altaarstuk of de tondo. 
Daarom is ook niet met zekerheid te zeggen wanneer de opdracht voor de twee werken 
is gegeven. In de recente literatuur worden de twee reliëfs op stilistische gronden tussen 
1508 en 1516 geplaatst, en deze ruime datering wordt hier aangehouden. 79  Het 
marmeren altaarstuk toont de Annunciatie in een ondiep reliëf. Links knielt de 
aartsengel Gabriel, in zijn linkerhand houdt hij een tak met lelies vast. Achter de engel 
is een elegante doorkijk naar een tweede ruimte, waar een man, mogelijk Jozef, een trap 
op loopt. Daarboven zijn God de Vader en de Heilige Geest weergegeven. Maria zit 
rechts op een troon, ingetogen en met een boek in haar linkerhand. De aandacht voor 
detail wordt aan deze zijde geëvenaard door het zeer fijn weergegeven brokaat op de 
stoel van Maria, en een doorkijk naar haar slaapkamer. De architectuur op de 
achtergrond van de scene doet denken aan een Romeinse triomfboog. Hoewel deze geen 
diep reliëf heeft, is de boog toch aanwezig door het sterke centraal perspectief.80 De 
doorgang in het midden is afgesloten door een wand met daarin een omlijste deur en 
een rond raam. Deze door Rustici gecreëerde ruimte op het platte vlak lijkt een 
weerspiegeling van de architectuur van de kapel zelf.81 Op de triomfboog zijn tussen de 
pilasters twee engelen en vier liggende figuren afgebeeld. Links naast een van de 

                                                
78 Vasari, Le vite (1568), 1126-1127.  
79 In de literatuur over Rustici is er veel aandacht voor deze twee werken, maar nog geen consensus over 
de datering. Davis (1995) dateert de kapel en de werken het rond 1514-1520, terwijl Maccherini (1992), 
Pope-Hennesy (1996), Avery (1996) en Bellandi (1998) de kapel in het begin van de jaren ‘20 van de 
zestiende eeuw plaatsen. Geen van de auteurs komt met sluitend bewijs. Minning noemt al deze 
mogelijkheden in haar boek. Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 60-61. Zij plaatst zelf de 
twee reliëfs eerder in de tijd, tussen 1503 en 1504. In de laatste studie naar het werk van Rustici, naar 
aanleiding van de tentoonstelling in the Bargello te Florence in 2010, wordt een datering tussen 1511 en 
1514 aangehouden. Zie ook: Teodori e.a., ‘Prime considerazioni e indagni sui rilievi del Rustici a Villa 
Salviati’, 401. Tomasso Mozzati beargumenteert in dezelfde catalogus dat de kapel klaar zou moeten zijn 
geweest vóór het bezoek van paus Leo X aan de villa, dus in 1516. Mozzati, ‘Villa Salviati’, in: Mozzati, 
Paolozzi Strozzi en Sénechal (eds.), I grande Bronzi del Battisterio, 367. 
80Davis, ‘Bassorilievi di Giovan Francesco Rustici’, 108.  
81 Dit werd ook al door Mozzati gesuggereerd. Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del 
Paiuolo e della Cazzuola, 134. 
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liggende vrouwen is een wijnkruik te zien, rechts naast een vrouw een grote ronde 
schijf. Charles Davis had deze figuren al als de verbeelders van de eucharistie 
geïdentificeerd.82 De triomfboog vormt vervolgens een ruimte die lijkt op een opening in 
een tabernakel waar de hostie bewaard kon worden. De pelikaan op het plafond, recht 
boven het altaarstuk, past hier goed bij. Deze refereert ook aan de eucharistie, aan 
Christus die ons voedt met zijn eigen bloed en lichaam. Op de wand boven het 
altaarstuk is het tweede reliëf van Rustici te zien (afb.9). Dit tondo, omringd door een 
lauwerkrans, toont Madonna en het Christuskind, en zeven cherubijnen. Twee putti in 
stucco lijken het ronde object met bedekte handen omhoog te houden op de muur. 
Rechts en links naast de tondo zijn nissen van marmer in de wand aangebracht, beide in 
de vorm van een jakobsschelp.83 Dit is opnieuw een verwijzing naar de naam van de 
opdrachtgever. Op de tegenoverliggende muur zorgt een rond raam, ook vastgehouden 
door twee kleine putti in stucco, voor symmetrie. Ook de twee jakobsschelpen komen 
hier terug, nu in geschilderde versie. 
 
Verbintenis tussen twee families zichtbaar 

De marmeren reliëfs en de schilderingen in de kapel zijn volledig op elkaar afgestemd. 
De marmeren architectuur rondom het altaarstuk gaat op de zijwanden moeiteloos over 
in geschilderde pilasters. De pilasters dragen een kroonlijst en fries die over alle wanden 
doorlopen en de ruimte een harmonieuze uitstraling geven. Zij verdelen tevens de twee 
lange wanden in vier gelijke vlakken. Binnen deze acht vlakken zijn versieringen in 
sgraffito aangebracht, met afwisselend de imprese van de Salviati’s en die van de 
Medici (afb.10).84 Een impresa is een symbolische afbeelding, bestaand uit een figuur 
(pictura) en een motto of zin, ook wel de ziel genoemd (anima). Het motto reflecteert 
op de in de figuur besloten betekenis. Imprese werden in Europa gebruikt als symbolen 
voor individuen zoals edellieden en hovelingen, en drukten hun ambities, daden, of 
deugden uit.85 Door hun schematische vorm waren ze helder en begrijpelijk, en konden 
gemakkelijk in verschillende media worden gereproduceerd. In de loop van de zestiende 
eeuw werden de imprese ook gebruikt door de verschillende literaire en culturele 
academies in Florence; elke academie had zijn eigen en de individuele leden werden 
geacht hun persoonlijke versie te creëren. Door de publicatie van Paolo Giovio’s (1483-
1552) Dialogo delle imprese militari et amorose in 1555 werd de impresa zelfs verheven 

                                                
82 Davis, ‘Bassorilievi di Giovan Francesco Rustici’, 123, noot 52.  
83 Deze fries en de kalotten met de schelpen zijn volgens Minning mogelijk een latere toevoeging. Zij 
meent dat deze niet passen bij de stijl van Rustici, en ook niet bij zijn werkplaats. Minning, Giovan 
Francesco Rustici (1475-1554), 70. Ze lijken echter wel goed in het geheel van de kapel op te gaan; niet 
alleen de uitvoering van het werk, maar ook de keuze voor de jakobsschelpen.  
84 De Girolami Cheney, ‘The Imprese in the Italian Renaissance’, 253-266.   
85 Mansueto en Calogero (ed.), The Italian emblem: A collection of essays, VII. 



 

 -46- 

naar een hogere intellectuele bezigheid. Het devies van Jacopo Salviati is een zeer vroeg 
voorbeeld van een familie-impresa, en de schilderingen in de kapel zijn mogelijk de 
vroegste en eerste afbeelding van het motto van de familie Salviati. 
 De schilderingen in de kapel zijn toegeschreven aan Chimenti Rosselli, maar 
hiervoor zijn geen directe betalingen bekend.86 Rosselli begon in 1518 te werken aan de 
decoraties van de binnenplaats van dezelfde villa. Het is mogelijk dat de schilderingen 
in de kapel op dat moment al voltooid waren. De Medici-impresa op de wand bestaat 
uit twee figuren die een blaasinstrument bespelen en een grote diamantenring omhoog 
houden. Door deze ring steken drie veren omhoog. Daar overheen loopt een banderol 
met het woord ‘Semper’, het motto van de Medici. Piero de’ Medici was de eerste die dit 
devies gebruikte. Het werd overgenomen door zijn zoon Lorenzo il Magnifico, de vader 
van Lucrezia, en was sinds die tijd gangbaar gebleven voor alle leden van de familie. De 
ring, een symbool van trouw, verbeeldt de band tussen Florence en de Medici.87 Het 
motief van de ring is ook te vinden in de impresa van de familie Salviati. In de 
schilderingen met dit devies zien we opnieuw twee jongens die een ring omhoog houden. 
Deze is nu bekroond met een parel en een adelaar. De vogel was het symbool voor 
leiderschap en verdediging tegen de vijand.88 Door de ring loopt een banderol met het 
motto van de Salviati: ‘jamas aultre’ (jamais autre). De twee jongens staan op een 
cartouche die wordt gedragen door twee schildpadden, symbool voor de dragers van de 
wereld. Tussen de figuren is een jakobsschelp te zien, opnieuw een verwijzing naar de 
opdrachtgever. Ook hangt er een guirlande met maskers en schelpen tussen de twee 
jongens, en op hun hoofd dragen zij een vaas waaruit bloemen en graanhalmen steken. 
Deze laatste versieringen passen goed bij het landelijke karakter van de villa.  
 In hun Toskanische Fassaden-dekoration suggereren Gunther en Christel Thiem 
dat het devies van Jacopo naar voorbeeld van dat van Piero de’ Medici is ontstaan.89 
Piero had inderdaad in zijn persoonlijke impresa een adelaar die een ring vastgrijpt.90 
Deze is bijvoorbeeld te zien op de Cappella del Crocifisso in de San Miniato te Florence 
(afb.11). De auteurs vermelden echter niet dat het devies in de kapel van Jacopo een 
ring met een parel laat zien en niet met een diamant. De impresa van de Salviati is 
daardoor eerder een variatie op die van de familie Medici. Om het persoonlijk te maken, 
was de jakobsschelp erin verwerkt. Daarmee wordt het idee van Thiem en Thiem, dat 

                                                
86 Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo e della Cazzuola, 134-135. Eerder 
hadden Thiem en Thiem de schilderingen toegeschreven aan Andrea di Cosimo Feltrini. Thiem en 
Thiem, ‘Andrea di Cosimo Feltrini’, 26.   
87 Randolph, Engaging Symbols, 137.  
88 De la Feuille, Devises et embleme, anciennes et modernes, 2.  
89 Thiem en Thiem, Toskanische Fassaden-dekoration, 90.  
90 Ames-Lewis, ‘Early Medicean devices’, 129. Ames-Lewis suggereert dat het de drie veren zouden 
kunnen zijn die de adelaar heeft verloren. 
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deze decoratie zou zijn aangebracht ter gelegenheid van het huwelijk van Giovanni de’ 
Medici met Maria Salviati, de dochter van Jacopo, ook minder waarschijnlijk. Ik denk 
dat het hier gaat om het persoonlijke devies van Jacopo Salviati. Mozzatti deed de 
suggestie dat de schilderingen voor het bezoek van Leo X aan Jacopo’s villa, in de zomer 
van 1515, zouden zijn gemaakt.91 Het embleem van de Medici dat hier in de kapel is 
afgebeeld, werd namelijk ook door paus Leo X aangewend. Maar omdat bekend is dat 
de impresa al werd gebruikt door Lorenzo il Magnifico, de vader van Lucrezia, is het 
naar mijn mening zeer wel mogelijk dat Jacopo’s vrouw dit tot haar eigen devies had 
gemaakt. Ik denk daarom dat we kunnen concluderen dat op de wanden van de kapel de 
verbintenis tussen Jacopo Salviati en zijn vrouw Lucrezia de’ Medici is verbeeld. 

Voor zover ik heb kunnen vinden, is deze afbeelding van het familiedevies van 
de Salviati de oudste bewaarde, en dus mogelijk de eerste. Hoe en waarom de familie 
Salviati het motto ‘Jamais autre’ heeft gekozen of verkregen, blijft onduidelijk. 
Familiemotto’s kwamen al voor aan het Franse en Bourgondische hof in de late 
veertiende eeuw.92 In Florence werden zij in de vijftiende en zestiende eeuw zeer 
gangbaar. Paolo Giovio schreef in zijn Dialogo vijf richtlijnen voor een goede imprese. 
Het laatste voorschrift was dat er een devies in een andere taal dan de eigen moet 
worden opgesteld, dit om de betekenis enigszins te verhullen.93 De meeste motto’s van 
Florentijnse families in het midden van de zestiende eeuw waren dan ook in het Latijn 
opgesteld.94 Dat de familie Salviati een Franse tekst had, kan komen omdat zij hier zelf 
voor hadden gekozen. Het kan echter ook duiden op een vroegere, vijftiende-eeuwse 
oorsprong.95 De betekenis van de twee Franse woorden is ‘geen ander’, en dit is voor 
meerdere uitleg vatbaar. Erwin Panofsky meende dat het geïnterpreteerd moest worden 
als ‘niet aflatende loyaliteit aan één’, namelijk de familie Medici.96 Het kan echter ook 

                                                
91 Mozzati, Giovanfrancesco Rustici, 136-137; Mozzati, ‘Villa Salviati’ in: Mozzati, Paolozzi Strozzi en 
Sénechal (eds.), I grande bronzi del battisterio, 367. 
92 De Girolami Cheney, ‘The Imprese in the Italian Renaissance’, 252. 
93 Arbizzoni, ‘Imprese as emblems: the European reputation of an ‘Italian’ genre’, 2; Uit Paolo Giovio 
(1555), Dialogo dell’imprese militari et amorose: ‘Quinta richiede il morro che è l’anima del corpo e 
vuole essere communemente d’una linguea diversa dall’idioma di colui che fa l’impresa perchè il 
sentimento sia alquanto più coperto’. 
94 Arbizzoni, ‘Imprese as emblems: the European reputation of an ‘Italian’ genre’, 31.  
95 Hetzelfde motto komt ook voor op een Nederlandse legpenning. Voor wie of welke gebeurtenis deze 
penning was gemaakt, is niet bekend. Van Orden, Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche 
historiepenningen, 15. Ook is het motto al eerder gebruikt als onderdeel van een zegel van het 
hertogdom van Bourgondië. Deze was gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Filips III van 
Bourgondië (Filips De Goede) met Isabella van Portugal in 1430. Hier vinden we: ‘Jamais aultre Jamais 
aultre’ op de verso zijde. Sotheby (1858), The block-books, 37. 
96 Erwin Panofsky schreef in de brief aan Thiem en Thiem op 11 oktober 1961, dat het motto inderdaad 
‘iames aultre’ is, en dat dit gelezen moet worden als ‘Jamais autre’, wat ‘nooit een ander’ betekent, en in 
zijn interpretatie ‘nooit zal ik een andere meester hebben’. We moeten dit volgens Panofsky lezen als 
‘unfailing loyalty to one person’. Thiem en Thiem, Toskanische Fassaden-dekoration, 91. Mijn 
interpretatie wijkt hier vanaf.  
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gelezen worden als ‘nooit een ander’, in de betekenis ‘alleen trouw aan zichzelf’.97 Deze 
laatste verklaring gaat goed samen met de keuzes die de familie de afgelopen decennia 
had gemaakt. Zij bleef vooral trouw aan zichzelf. Daarnaast kan de betekenis van 
‘jamais autre’ vergeleken worden met ‘semper’, het motto dat ook door Lorenzo il 
Magnifico werd gebruikt. ‘Nooit een ander’, betekent tevens ‘altijd dezelfde’. Zo liggen 
het embleem én het motto van de twee families zeer dicht bij elkaar.  

De combinatie van de twee imprese in de kapel toont aan dat Jacopo de band 
met de familie Medici wilde benadrukken. Zijn trouw aan de schoonfamilie kon 
hierdoor niet meer betwijfeld worden. Daarnaast lieten de schilderingen zien dat de 
twee families sterk met elkaar verweven waren, en dat kwam niet alleen door het 
huwelijk van Jacopo met Lucrezia. Er was politieke en financiële afhankelijkheid aan 
beide zijden. De bouw en decoratie van de kapel waren begonnen tijdens de Florentijnse 
republiek (1494-1512). Maar na 1512 hadden de Medici het grootse deel van de macht in 
Florence in handen gekregen, en had Jacopo voor belangrijke politieke beslissingen en 
zijn carrière binnen de stad de steun van zijn invloedrijke schoonfamilie meer nodig. 
Aan de andere kant had Jacopo zelf nog steeds veel invloed, en met behulp van zijn 
vrienden lukte het hem om allerlei maatregelen van Lorenzo de’ Medici tegen te 
houden. Daarnaast had hij 100.000 dukaten betaald voor het huwelijk van Giuliano de’ 
Medici met Filiberta van Savoye, en daarmee groeide zijn invloed in Rome.98 Hierdoor 
waren de Medici ook aan hem verschuldigd. Dat Jacopo had gekozen voor de twee 
emblemen op de wand van de kapel, en daarbij beide imprese het symbool van de ring 

                                                
97 De Franse krant Le Figaro kwam aan het einde van de negentiende eeuw met een andere verklaring. 
In een kleine berichtje werd vermeld dat na de slag van Pavia in 1525, de veldheer van het Spaanse leger, 
Karel van Lannoy, de Franse koning dwong om zijn zwaard weg te geven aan een heer van zijn keuze. 
Frans I koos voor Jacopo Salviati en sprak daarbij de woorden: ‘nooit een andere dan de Salviati’. De 
trouwe dienst van de Salviati aan het Franse hof zou hiermee worden geëerd. Het verhaal doet sterk 
denken aan een mythe en zou alleen kunnen kloppen als de schilderingen in de villa bij Ponte alla Badia 
gedateerd worden na de slag bij Pavia. Ook omdat er voor de schilderingen op de binnenplaats van de 
villa al in 1518 betalingen worden gedaan aan Chimenti Rosselli. Het zou kunnen dat het motto daar 
later is toegevoegd, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Le Figaro, woensdag 1 juli 1885: ‘L'Art de Vivre’, 
Fontbueilles, fragment: Certains bijoux ont leur légende. Voici celle des trois diamants de l'épée de 
François Ier. A la bataille de Pavie, quand Lannoy força le roi de France de rendre son épée à un seigneur 
de son choix, François Ier la tendit à Jacques Salviati, un noble Florentin, en lui disant: "Jamais autre 
Salviati!". Les diamants, détachés de cette épée, ont été apportés par l'héritière des Salviati dans la 
maison Borghèse. Ils sont substitués actuellement dans la branche des Borghèse qui en a pris 
définitivement le nom et les armes avec la devise: "Jamais autre Salviati", (met dank aan Bas den 
Herder). Het verhaal komt mogelijk voort uit de band die Jacopo had met het Franse hof. Jacopo’s zoon 
Lorenzo kwam in 1520 in dienst van de Franse koning. Hoewel hij korte tijd aan het hof van de Valois 
verkeerde, ging hij op aandringen van zijn vader in 1524 opnieuw in dienst bij Frans I. Dit was op het 
moment dat er vanuit Rome door Clemens VII besloten was de Franse koning te steunen in de strijd 
tegen Karel V. Hurtubise, le famille temoin. Les Salviati, 234. Dit is te vinden in een brief van Jacopo 
aan Giovanni Salviati. 25 november 1524. NDD (negociations diplomatiques de la France avec la 
Toscane) Desjardens, Parijs 1859-1875, II 795.  
98 Butters, Governors and government in early sixteenth-century Florence, 259-260.  
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bevatten, doet vermoeden dat hij zich als gelijke van de Medici zag, en dit hier duidelijk 
wilde uitdragen.  
 
Bijbelse wijsheden  

In de kapel zijn aan beide zijden van het hoofdaltaar cartouches te zien met een 
geschilderde tekst. Links, naast de aartsengel Gabriel, staat geschreven ‘Ave Maria 
gratia plena’. Dit zijn de woorden die de engel sprak tegen Maria, uit Lucas 1:28. Naast 
de maagd, aan de rechterzijde, zien we de tekst ‘Ecce ancilla domini’, ‘zie hier de Maagd 
des Heren’, uit Lucas 1:38. Beide opschriften verwijzen naar de voorstelling op het 
altaar en passen specifiek bij de personen waarnaast zij zijn aangebracht. In de boog 
rondom de tondo met Maria en Kind, zijn de woorden ‘Exaltata super choros nost[ros] 
e[st]’ te lezen. Davis suggereert dat dit een verkorte weergave is van ‘angelorum super 
choros exaltata, nos te rogamus audi nos’. Hij beschouwt ‘noste’ dus als twee woorden.99 
Het is echter ook mogelijk dat het een afkorting is van een andere tekst. De zin ‘[Maria] 
is verheven boven onze koren’ kan een variatie zijn op ‘Exaltata est sancta dei genitrix. 
Super choros angelorum ad coelestia regna’, soms ook eenvoudiger geformuleerd als 
‘Exaltata est Virgo Maria super choros angelorum’. Deze tekst komt niet voor in de 
Bijbel, maar stamt uit de liturgie van de feestdag van Maria Hemelvaart op 15 
augustus.100 Hij refereert aan haar tenhemelopneming: ‘De heilige Moeder Gods is 
verheven, boven koren van engelen in het Hemelse Koninkrijk’. Het werd gebruikt als 
antifoon tijdens de vespers van die dag; als inleiding op, of afsluiting van, een aantal 
hymnes en psalmen. 101  Onder andere Albertus Magnus duidde deze tekst in de 
uitwerking van zijn theologische vraagstuk ‘Of de Heilige Maagd boven elk schepsel is 
verheven in de vierde hiërarchie’. Daar haalde hij de woorden van Hiëronymus aan, die 
zei dat ‘Maria op aarde boven alle andere schepselen staat, en zij daarom ook in de 
hemel alle engelen overstijgt in glorie’.102 De tekst werd tevens gebruikt in chants en 
motetten die werden gezongen tijdens de viering op 15 augustus.103 Het opschrift past 

                                                
99 Vrij vertaald betekent dit: ‘boven de koren van engelen verheven, vragen wij U, hoor ons’. Davis geeft 
verder geen bron voor zijn tekst. Davis, ‘Bassorilievi di Giovan Francesco Rustici’, 122 noot 51.  
100 Breviarium Romanum, 926. ‘Die XV augusti. In assumptione Beatae Mariae Virginis’. De tekst in de 
kapel is van vóór het Concilie van Trente, toen elke orde nog zijn eigen breviarium had. Het Breviarium 
Romanum werd pas na het Concilie de standaard, maar bevatte de hymnes en psalmen voor de 
Mariahemelvaart uit de oudere versies. Zo vinden we in het ‘Officium Beatae Mariae Virginis” van het 
Breviarum Benedictinum dezelfde tekst terug. Breviarum Benedictinum pars aestivalis (1500), 492v.  
101 Breviarium romanum, 926-933.  
102 ‘Hieronymus et omnes sancti et ipsa universalis Ecclesia cantat solemniter, quod ipsa est exaltata 
super choros Angelorum. Inde sic: Omnes chori Angelorum sunt de aliqua hierarchia: sed ipsa exaltata 
est super choros Angelorum: ergo ipsa est super omnes hierarchias Angelorum’. Albertus Magnus, 
Mariale sive quaestiones super Evangelium, in: Opera omnia, vol. 37, 221. 
103 Bijvoorbeeld in een chant uit ca.1400, met het opschrift ‘Regina mundi exaltata super choros 
angelorum intercede pro nobis ad Dominum’, nu in Lissabon. Instituto da Biblioteca Nacional, 
Iluminado 84, fol.197r.  
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hier dus goed bij de tondo van Rustici, waar Maria en kind zijn afgebeeld, hoog in de 
kapel en omringd door cherubijnen, alsof zij net naar de hemel is opgestegen, en 
verheven boven ons allen. 

Op de tegenoverliggende wand zijn de woorden ‘sps sants docebat vos omnia’ 
geschilderd.104 Voor deze tekst was tot nu toe nog geen verklaring gevonden. De tekst 
zonder afkortingen luidt: ‘spiritus sanctus docebat vos omnia’. Het komt voor in 
Johannes 14:26, waar Christus de woorden spreekt: ‘Spiritus sanctus docebit vos omnia, 
et rediget vobis in memoriam omnia quae ego dixi vobis’, ‘de Heilige Geest zal u alle 
dingen leren en zal u helpen te herinneren alles wat ik u geleerd heb’. Deze zin komt ook 
voor in vele commentaren op het nieuwe testament, onder andere bij Dyonisius,105 en is 
onderdeel van de uitleg van een tekst in Johannes: ‘Maar wanneer Hij, de Geest van de 
waarheid is gekomen, zal Hij ons de waarheid leren’.106 Het thema ‘waarheid’ wordt 
voortgezet in de teksten op zijwanden. Tussen de emblemen van de Salviati en Medici 
zijn cartouches zichtbaar met de woorden ‘Sepi tuas’, ‘ve corde’, ‘aures’, ‘duplici’, en 
‘spinis’. Thiem en Thiem zijn de enigen die hebben getracht de betekenis van deze 
woorden te achterhalen.107 Zij geven als vertaling: ‘Umzäune (saepi) deine Ohren (tuas 
aures) vor dem doppelzüngigen Narren (vecorde duplici) mit Dornen (spinis)’.108 Ik 
denk echter dat deze tekst niet gelezen moet worden als één regel, maar dat het gaat om 
twee aparte zinnen. De woorden die bij de Salviati-imprese zijn gevoegd, vormen samen 
het begin van een citaat uit de Bijbel, en de woorden bij de imprese van de Medici het 
begin van een tweede. Beide zinnen komen uit het deuterocanonieke boek Ecclesiasticus, 
nu ook wel Sirach genoemd. In Ecclesiasticus 28 wordt gesproken over ‘De Roddel’, of 
ook wel ‘De Gesel van de Tong’. Regel 28 siert de imprese van de Medici: ‘Sepi aures 
tuas spinis et noli audire linguam nequam et ori tuo facito ostia et seras’.109 Vrij vertaald 
betekent dit ‘omrand uw oren met doornen, hoor geen boze tong, en blokkeer u mond 
met deuren en sloten’. 110  De woorden bij de imprese van de Salviati komen uit 

                                                
104 De schildering is beschadigd bij het woord ‘docebat’ door een scheur in de wand, en is gerestaureerd. 
105 D. Dionysii Cartusiani, Enarrationes Piae ac eruditae in quatuor Evangelistas hoc est Matthaeum, 
Marcum, Lucam et Joannem, Boek X, Articulus XX.  
106 Johannes 16:13: ‘cum autem venerit ille Spiritus veritatis docebit vos in omnem veritatem non enim 
loquetur a semet ipso sed quaecumque audiet loquetur et quae ventura sunt adnuntiabit vobis’. Vulgaat, 
4-5 eeuw, kritische editie 1969, Deutsche Bibelgesellschaft. 
107 Thiem en Thiem, ‘Andrea di Cosimo Feltrini’, 23. 
108 Vertaling: ‘Omhein je oren met doornen tegen een dubbelzinnige dwaas’. Thiem en Thiem, ‘Andrea di 
Cosimo Feltrini’, 26, en 38, noot 60. 
109 Ecclesiasticus 28:28, Vulgaat, 4-5 eeuw, kritische editie 1969, Deutsche Bibelgesellschaft. 
110 De Nederlandse vertaling van deze deuterocanonieke boeken wijkt soms af van het Latijn. Ik heb 
daarom gekozen om de tekst zelf te vertalen, om zo dicht mogelijk bij de betekenis te blijven. In de 
Nederlandse vertaling komt deze spreuk voor in Sirach 28:24 en 28:25: ‘Omhein dus uw wijngaard met 
dorens, zet voor uw mond een deur en een grendel, sluit weg uw zilver en uw goud, maak voor uw 
woorden een weegschaal en een gewicht. Pas op, dat gij door de tong niet uitglijdt en dat gij niet ten val 
komt onder het oog van wie u belaagt’. 
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Ecclesiasticus 2:14, waar wordt gesproken over ‘vertrouwen ondanks tegenspoed’. 
Hierin komt de zin ‘Væ duplici corde et labiis scelestis et manibus malefacientibus et 
peccatori terram ingredienti duabus viis’ in voor, ‘Wee diegene met het dubbel hart, en 
goddeloze lippen en schadelijke handen, en de zondaar die twee wegen bewandelt’.111 
Beide teksten gaan over hoe men zou moeten handelen. De eerste zegt ons niet te 
luisteren naar roddels en kwaadspraak, en hier ook zelf niet aan deel te nemen. De 
tweede spreuk gaat over eerlijkheid en het kiezen van de juiste weg in het leven. Beide 
passen goed bij de eerder besproken tekst uit Johannes, waar de lezer erop werd 
gewezen dat uiteindelijk alleen de Heilige Geest de waarheid kent.  

De betekenis van deze opschriften moet voor de zestiende-eeuwse patriciër, die 
ingevoerd was in de bijbel en het Latijn, helder zijn geweest. Het is onbekend wie het 
programma voor de kapel heeft samengesteld. We weten dus niet hoe de keuze voor 
deze teksten tot stand is gekomen. Het is niet onwaarschijnlijk dat Jacopo als 
opdrachtgever hier invloed op heeft gehad. Het gaat hier namelijk om specifieke teksten 
uit de Bijbel die bij mijn weten niet vaker samen voorkwamen in een kapel of kerk. Zij 
lijken dus met zorg, en bewust uitgekozen. De spreuken passen om te beginnen goed bij 
Jacopo’s belangstelling voor Savonarola. De boeteprediker veroordeelde in zijn preken 
leugens, kwaadspreken en roddelen ten zeerste. Ook weten we dat Jacopo tijdens zijn 
leven interesse had getoond in de klassieke ethiek. Tijdens een avond in het huis van 
Roberto Acciaiuoli was hij bijvoorbeeld verwikkeld geraakt in een levendige discussie 
met Filippo Valori over de Ethica van Aristoteles. Jacopo was tevens opgeleid door 
Bernardo Nuti, de man die bekendheid had verworven met zijn vertaling van de Latijnse 
interpretatie van de Ethica door Leonardo Bruni.112 Naar mijn idee zijn de teksten in de 
kapel mede daardoor te lezen als een herinnering aan het ethisch handelen, en tegelijk 
een rechtvaardiging van het gedrag van de opdrachtgever. Omdat de schilderingen 
tussen 1508 en 1518 gedateerd worden, zou de opdracht al gegeven kunnen zijn ten tijde 
van Jacopo’s conflict met Soderini. De werkzaamheden aan de kapel lijken door te lopen 
in de periode na de terugkeer van de Medici in Florence. Ik denk daarom dat de 
opschriften zijdelings refereren aan de actuele politieke verwikkelingen waarin Jacopo 
terecht was gekomen nadat de Medici waren teruggekeerd in Florence. Zoals hierboven 
al beschreven, had hij de ene keer steun gezocht bij de Medici, maar was hij in andere 
gevallen juist met hen in conflict geraakt. Deze schijnbare tweeslachtigheid lijkt hij hier 
in de kapel door middel van de Bijbelteksten te verdedigen; hij handelde altijd eerlijk en 
had immer het juiste, rechte pad bewandeld. Door het gebruik van de twee familie-
                                                
111 Ecclesiasticus 2:14, Vulgaat, 4-5 eeuw, kritische editie 1969, Deutsche Bibelgesellschaft. In de 
Nederlandse Bijbelvertaling staat er onder Sirach 2:12 ‘Wee de laffe harten en de krachteloze handen en 
de zondaar die twee wegen bewandelt!’ 
112 Lines, ‘Aristotle’s ethics in the renaissance’, in: Miller (ed.), The reception of Aristotle’s ethics, 179.   
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imprese in de kapel, plaatste hij zich tevens op gelijke hoogte met de familie Medici. De 
imprese, samen met de Bijbelteksten, tonen ons dat Jacopo niet ondergeschikt was aan 
de familie Medici, en dat zijn handelen, ook al was dit soms in strijd met zijn 
schoonfamilie, altijd voortkwam uit het verlangen moreel gezien de juiste beslissingen 
te nemen. Hoewel hierbij vermeld moet worden dat dit ook altijd een beslissing was in 
zijn eigen belang. En, zoals de tekst uit Johannes 16:13 in de kapel al aangeeft, kent 
uiteindelijk alleen de Heilige Geest de echte waarheid, en zouden Jacopo’s acties pas in 
het hiernamaals werkelijk beoordeeld kunnen worden. 
 
Twee andere kapellen 

Terwijl de werkzaamheden aan de kapel hun voltooiing naderden, bracht Jacopo een 
groot deel van zijn tijd in Rome door, aan het hof van paus Leo X. Tegelijk werden er 
voorbereidingen getroffen om de nieuwe paus met een feestelijk intocht te onthalen in 
Florence. De ontvangst vond plaats op 30 november 1515 en werd groots aangepakt. 
Jacopo was, als lid van de Otto di Prattica, verantwoordelijk voor een deel van de 
organisatie.113  Schilders, beeldhouwers en andere ambachtslieden kregen de opdracht 
voor tijdelijke triomfbogen, schilderingen en beelden, waarmee de stad werd 
opgeluisterd. Ook Rustici was gevraagd door zijn vriend Andrea del Sarto om bij te 
dragen aan deze decoraties.114 Tijdens zijn bezoek aan Florence logeerde paus Leo X 
korte tijd in het klooster van de Santa Maria Novella, waar de kamers voor hem 
gerenoveerd waren door Baccio d’Angelo. In de kerk was speciaal voor zijn bezoek de 
Cappella dei Papi opgericht, een kleine kapel in de noordelijke gang van het chiostro 
grande (afb.12). De achterwand van de ruimte was beschilderd door Ridolfo del 
Ghirlandaio met de voorstelling van de kroning van Maria. Op de tegenoverliggende 
wand was door Pontormo een fresco aangebracht met de Heilige Veronica. De 
zijwanden zijn geleed door geschilderde pilasters en versierd met grotesken in grisaille 
door Andrea di Cosimo Feltrini. Het tongewelf is opgedeeld in verschillende vlakken. In 
het midden bevindt zich God de Vader, de overige schilderingen bestaan uit putti, 
groteskenversieringen, het wapen van de familie Medici en het devies van Leo X, de 
diamantenring met drie veren en het motto Semper. 
 Na het feestelijke onthaal in Florence, reisde de paus naar Bologna voor een 
ontmoeting met Koning Frans I van Frankrijk. Op weg terug naar Rome werd hij 
ontvangen door Jacopo Salviati in zijn villa bij Ponte alla Badia.115 Het diner dat ter ere 
van de bezoeker werd georganiseerd, moet indrukwekkend zijn geweest. Bartolomeo 
                                                
113 Sénéchal, Giovan Francesco Rustici 1475-1554, 106. 
114 Vasari, Le vite (1568), 1126-1127.  
115 Mozzati, ‘Villa Salviati’, in: Mozzati, Paolozzi Strozzi en Sénéchal (eds.), I grandi bronzi del battisterio, 
366.  
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Masi, een kopersmid die zijn herinneringen aan deze tijd heeft opgeschreven, noemt het 
diner in zijn Ricordanze. Volgens hem was er nog nooit zo iets groots vertoond in 
Florence: ‘Et una volta, in fra l'altre, andò a desinare a'luogo di Iacopo Salviati, poco di 
sopra al Ponte alla Badia di Fiesole; che dicie che fu cosí magnio desinare quanto si 
faciessi mai in Firenze’.116 Masi overdreef mogelijk, maar het belang van het bezoek van 
de paus was groot. Dat blijkt ook uit het feit dat de kamer waar Leo X logeerde, nog tot 
ver in de achttiende eeuw bekend stond als de ‘camera del Papa’.117 Tijdens zijn bezoek 
moet Leo X de nieuwe kapel van de villa, voltooid of bijna voltooid, hebben gezien. 
 Tussen de Cappella dei Papi en de kapel van Jacopo zijn veel overeen-
komsten, met name in de grisailleversieringen op de wanden. De aanwezigheid van het 
embleem roept ook de vraag op of de kapel van Jacopo een voorbeeld zou kunnen zijn 
geweest voor de kapel in de Santa Maria Novella, of juist andersom. Omdat de datering 
van de kapel van Jacopo niet zeer specifiek is, is het moeilijk hierover iets te beweren. 
Door zijn nauwe contact met de familie Medici en paus Leo X, moet Jacopo in ieder 
geval bekend zijn geweest met de kapel. Hetzelfde geldt voor de Cappella dei Priori in 
Palazzo Vecchio (afb.13). Aanvankelijk was de opdracht voor deze kapel rond 1511 door 
Soderini gegeven. Het werk eraan werd voortgezet door de Medici na hun terugkeer in 
de stad in 1512. Het ontwerp lijkt op dat van de kapel van de villa bij Ponte alla Badia. 
Op het plafond zijn in cassetten de apostelen afgebeeld rond de Heilige Geest. Een 
andere grote overeenkomst zijn de teksten. Tweeëndertig inscripties met teksten uit de 
Bijbel en vroegchristelijke auteurs zijn op de wanden geschilderd. Zij betreffen morele 
en religieuze principes die als leidraad moeten dienen voor de beslissingen van de 
regering, op dat moment dus de Medici. Bij de kapel van de Salviati villa hebben de 
teksten echter een meer persoonlijk karakter. Ook hier zijn zij een leidraad voor het 
handelen van de opdrachtgever, maar lijken gericht iets te zeggen over Jacopo, zijn 
positie in Florence en zijn verhouding tot de familie Medici. 
 
De binnenplaats van de villa  

Na de voltooiing van de kapel werden de werkzaamheden in de villa verlegd naar de 
binnenplaats. De rechthoekige ruimte van de cortile heeft aan drie zijden een galerij 
met zuilen (afb.14). Deze negen zuilen met composiet kapitelen dragen elegante 
rondbogen. Tussen de bogen zijn sgraffito-schilderingen in zwart-wit aangebracht. 
Twee leeuwachtige monsters houden hun poten op takken, die door een ring met een 

                                                
116 Vertaling: ‘En een keer, naast andere, ging hij naar het huis van Jacopo Salviati net boven Ponte alla 
Badia; hij zei dat hij nog nooit zo’n groots diner had gezien in Florence’. Masi, Ricordanze di 
Bartolomeo Masi, 188. Genoemd door Sénéchal in: Sénéchal, Giovan Francesco Rustici 1475-1554, 106-
107, noot 610. 
117 Karwacka Codini, Archivio Salviati, 50. 
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parel omhoog groeien. Boven het hoogste punt van de rondboog is een kleine 
jakobsschelp afgebeeld. Dit was opnieuw de subtiele verwijzing naar de eigenaar van het 
huis. In de band boven de rondbogen zijn door Rosselli meer sgraffito-schilderingen 
aangebracht met de imprese van de familie Salviati en Medici. Betalingen voor deze 
decoraties werden gedaan in 1518, en zijn in het Quaderno di cassa van Jacopo terug te 
vinden.118 In het hetzelfde jaar is in het kasboek te zien dat Rustici voor een groep tondi 
in terracotta werd betaald.119 Hij was begonnen met de uitvoering van zes werken.120 
Aan Antonio di Niccolo en de schilder Chimenti di Rosselli werd betaald om goud te 
kopen om deze tondi te vergulden.121 De andere elf tondi voltooide Rustici tussen 1524 
en 1526.122 Alle reliëfs hebben een doorsnee van 105 centimeter en tonen voorstellingen 
van goden of mythologische scenes uit de antieke oudheid. Er lijkt geen doordacht 
iconologisch programma aan ten grondslag te liggen. Het zijn individuele scenes, alle 
gemaakt naar voorbeelden van antieke cameeën of kopieën van deze gesneden stenen 
(afb.15-46).123 Wat opvalt is dat tussen de werken van Rustici en de antieke voorbeelden, 
steeds kleine verschillen zijn te vinden. Of Jacopo Salviati zelf een aantal van deze 
voorbeelden in zijn collectie had, is onbekend. Ze zijn in ieder geval niet als zodanig 
vermeld in de inventaris van zijn palazzo of villa. De voorkeur van Jacopo voor 
terracotta in plaats van marmer, werd ingegeven door de keuze van de beeldhouwer. 
Rustici was gespecialiseerd in het werken met terracotta, en stond bekend om zijn 

                                                
118 Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo e della Cazzuola, 147, noot 765. 
Chimenti werd betaald op 15 september 1515. AS, Banco di Firenze, I: 385, c.110: ‘Chimenti di G.i. del 
Buda [Rosselli] dipintore porto contanti e sono per dipintura del cortile del palazo isgrafiato in sula 
calcina’. 
119 Mozzati, ‘Villa Salviati’, in: Mozzati, Paolozzi Strozzi en Sénechal (eds.), I grande Bronzi del 
Battisterio 373. AS, Serie I: 726, ‘Quaderno di cassa Bianco seg. a con rubica 1518-1520’. ‘Iacopo di 
giovanni Salviati per suo conto corrente (…) E addi detto [13 ottobre] fl dieci doro porto Batista Salviati 
contanti disse per paghare Giovanfranco schulture per parte de tondi del chortile del palazzo’. 
120 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 160. 
121 Mozzati, ‘Villa Salviati’, in: Mozzati, Paolozzi Strozzi en Sénechal (eds.), I grande Bronzi del 
Battisterio. 374, doc.7 en 8. AS, Serie I: 726, ‘Quaderno di cassa, 1518-1520’. ‘E addì detto [13 d’ottobre 
1518] lire quindici piccoli portò Chimenti di pintore chonttanti disse per chonperare oro per adronare e 
tondi sopradetti cholle chronicie’. AS, Serie I: 385, Quaderno di cassa, 1516-1518: ‘Iachopo di Giovanni 
Salviati per suo conto corrente (…) E adi detto [18 september] L dodici d’oro piccoli per lui a Antonio di 
Niccolo batiloro porto contanti per 300 pezi d’oro fino auti da lui per metere d’oro li tondi del cortile fl.1 
s 14.4’. 
122 Karwacka codini, Archivio Salviati, 49, en noot 13; Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 
161, en noot 10. De laatste vermelding van een betaling aan Rustici is uit 1526. AS, Serie III, fol.248, 
‘Quaderno di Cassa 1522-1529’. ‘E adi detto [5 oktober 1526] denari dodici d’ oro larghi fanosi buoni a 
Giovanfrancesco Rustichi scultore per havere facto al palagio piu tondi nella corte piu temponfa a lui 
posto debbi havre in questo a c.130’. 
123 Mozzati noemt een paar voorbeelden. Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo e 
della Cazzuola, afbeelding 267-299. Ook Minning heeft een aantal (andere) voorbeelden in haar boek 
over de beeldhouwer Rustici besproken. Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 166-179, en 
afbeelding 140-181. Bij sommige tondi hebben de auteurs geen antiek voorbeeld gegeven. Voor deze heb 
ik wel mogelijke modellen gevonden, en die worden hier in de noten genoemd. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de website Renaissance Plaquettes - A worldwide census. url: http://renbronze.com, 
geraadpleegd in 2014 en 2015. 
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bijzondere vaardigheden in dit materiaal. De tondi herinneren door de keuze van het 
materiaal tevens aan de acht werken van Donatello in de Sagrestia Vecchia in de San 
Lorenzo kerk te Florence. 
 Op de zijde van de binnenplaats van de villa waar zich geen galerij bevindt, zijn 
drie tondi en een rond raam te zien. De eerste tondo toont Neptunus op een wagen in de 
zee, bijgestaan door twee hippocampi. Dit was een veel voorkomende voorstelling in de 
oudheid en zij is onder andere te vinden op Romeinse munten.124 De precieze bron voor 
dit werk van Rustici is niet bekend. Het tweede reliëf is een voorstelling met de 
ontmoeting van vier goden. Dezelfde scene is te vinden in prenten van Giovanni Battista 
Franco en Enea Vico, die op hun beurt weer waren gemaakt naar een antieke camee.125 
In de derde voorstelling toont Rustici ons Victoria op een triomfwagen. Zij is gemaakt 
naar voorbeeld van een medaille voor Leo X, met dezelfde scène op de versozijde. Deze 
medaille was gemodelleerd naar een antieke camee uit de verzameling van Lorenzo de’ 
Medici.126 Op de medaille is een vrouwenfiguur toegevoegd die niet op de camee 
voorkomt. Zij lijkt door de lucht te vliegen en draagt een lauwerkrans. Deze figuur is ook 
terug te vinden in het ontwerp van Rustici. De tondo met het symbool van de 
overwinning, zou dus een verwijzing naar de medaille voor de paus kunnen zijn, 
misschien om de band tussen Leo X en Jacopo nogmaals te bevestigen? Op de korte 
zijde van de binnenplaats is een reliëf te zien met Ceres en Triptolemos. Deze 
voorstelling is met zekerheid naar een gesneden steen gemodelleerd. Het voorbeeld 
hiervoor bevond zich in de collectie van de Medici, en was gemaakt in opdracht van 
Lorenzo il Magnifico.127 De voorstelling is daarnaast onder andere terug te vinden op de 
titelpagina van Francesco Rosselli’s boek over Ptolemaeus, gepubliceerd in Venetië 
tussen 1476 en 1480, waar in de decoratieve omlijsting meerdere gesneden steen uit de 
Medici-collectie te zien zijn. Daarnaast komt de camee voor in Gerard Davids diptiek 
Het oordeel van Cambyses, uit 1498, samen met een afbeelding van Apollo en Marsyas. 

                                                
124 Een antiek voorbeeld voor deze voorstelling kan een munt uit de Romeinse republiektijd zijn geweest. 
Denarius Quintus Crepereius Rocus, 72 v.Chr., Museum van Cultuurgeschiedenis, Oslo. Recto: Nereid 
Amphitrite van de achterzijde gezien, met haar hoofd en profil naar rechts, links een dolfijn. Verso: De 
god Neptunus op een zee-kar getrokken door twee zeepaarden (hippocampi) met een drietand in zijn 
hand. Inscriptie: Q[uintus] CREPEREI[us] ROCUS.  
125 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 168, en afbeelding 147-150. Van de camee is nog een 
bronzen plaquette bewaard gebleven in Museo Nazionale del Bargello, Florence. 
126 Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo e della Cazzuola, afbeelding 272-273. 
De medaille voor Leo X is gemaakt door Piermaria da Pescia in brons en nu in Museo Nazionale del 
Bargello te Florence. De camee is tegenwoordig in Museo Archeologico Nazionale te Napels. Minning 
noemt nog drie antieke voorbeelden. Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), afbeelding 161-
165. 
127 Francesco Rossi, ‘Le Gemme Antiche e le origini della placchetta’, in: NGA, Studies in the history of 
art: Italian plaquettes, 57. Er waren tevens meerdere bronzen plakkaten en grafische werken in omloop 
met deze voorstelling, en een gesneden steen in de collectie van Paus Paulus II. Alleen deze laatste wordt 
door Minning genoemd. Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 173, en afbeelding op pagina 
166-168. 
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Deze voorbeelden indiceren dat dit een bekende voorstelling was aan het einde van de 
vijftiende eeuw. De tweede tondo die deze wand siert, is een voorstelling van een 
liggende riviergod en een panfluit spelende putto. De houding van de riviergod is 
gekopieerd naar een Romeinse gesneden steen met een voorstelling van een 
hermafrodiet, opnieuw uit de collectie van Lorenzo il Magnifico.128 De derde tondo op 
deze wand toont een liggende en een staande man. Hier kan een munt uit de tijd van 
keizer Domitianus als voorbeeld bijgehaald worden.129 De houding van de twee mannen 
is hetzelfde, maar er zijn kleine verschillen. De man in de tondo van Rustici is naakt en 
draagt een bijl in zijn handen in plaats van een zuil. Ook is er door Rustici een 
architecturale achtergrond toegevoegd aan de voorstelling. 
 De lange zijde van de cortile bevat vier tondi. In de eerste zien we Jupiter met een 
adelaar. Het exacte voorbeeld hiervan is nog niet gevonden. De voorstelling lijkt 
enigszins op de afbeelding op een Romeinse camee. Daar zien we Jupiter met aan zijn 
voeten een adelaar, in een omlijsting.130 Naast dit reliëf is een tondo met Hercules en 
het paard van Diomedes te zien. Hiervan is een specifieke voorbeeld ook nog niet 
gevonden. Een voorstelling van Bacchus en Ariadne volgt hierop. Deze voorstelling was 
gebaseerd op een antieke gesneden steen, de gemma mantovana, uit de verzameling 
van kardinaal Giovanni Grimani (1506-93). Waarschijnlijk zat deze camee eerder in de 
collectie van Lorenzo de’ Medici. Hij komt dan ook voor in een van de tondi op de 
binnenplaats van Palazzo Medici in Florence.131 Rustici heeft deze voorstelling mogelijk 
naar deze tondo gekopieerd en alleen licht aangepast.132 De compositie werd in Florence 
aan het einde van de vijftiende eeuw vaker gebruikt, en dat doet het idee versterken dat 
ook deze steen in de collectie van Lorenzo il Magnifico heeft gezeten.133 Op de vierde 

                                                
128 Zie voor een beschrijving van de camee: Gennaiolo, Pregio e Bellezza. Cammei e intagli dei Medici, 
234. Minning noemt een ander voorbeeld: Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 174 en 
afbeelding 173-175. Zie ook: Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo e della 
Cazzuola, afbeelding 278. 
129 Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo e della Cazzuola, afbeelding 268-270. 
Minning noemt twee andere antieke voorbeelden: een beeld van een riviergod en een antieke sarcofaag. 
Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 173, en afbeelding 169-172. 
130 Minning en Mozzatti hebben hiervan geen voorbeeld gevonden. Er is wel een gesneden steen die naar 
mijn idee als voorbeeld zou hebben kunnen dienen: een Romeinse camee uit 41–54 na Chr. met een laat 
zestiende-eeuws Italiaanse omlijsting, nu in Art Institute of Chicago, inv.nr. 1991.375. Hierop is een 
Romeinse keizer als Jupiter afgebeeld samen met een adelaar.  
131 Ian Jenkins en Kim Sloan geven aan dat het niet mogelijk is vast te stellen waarom en wanneer deze 
camee de naam ‘uit Mantua’ mee heeft gekregen. Jenkins en Sloan, Vases and volcanoes: Sir William 
Hamilton and his collection, 102-103. Giovanni Grimani had de gesneden steen geërfd van zijn oom 
kardinaal Domenico Grimani (1461-1523), die dicht bij Lorenzo il Magnifico stond. Het is mogelijk dat 
de camee inderdaad in Florentijns Medici bezit is geweest. Een fragment van een camee met dezelfde 
voorstelling als de Gemma Mantovana, met de inscriptie LAV.R.MED,  is tegenwoordig in Museo 
Nazionale Archeologico te Napels. Het is zeker dat deze uit de collectie van Lorenzo il Magnifico kwam.  
132 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 169 en 170, en afbeelding 151-154. 
133 De camee komt voor in geïllumineerde frontispice voor Francesco Rosselli’s Ptolemeus, ca. 1476-80, 
Gherardo di Giovanni di Miniato Del Fora’s Plinius en Livius edities, ca. 1479. Bron: 
http://renbronze.com (gezien 2015). 
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tondo zien we twee putti die pijlen aan het smeden zijn. Van deze voorstelling is geen 
voorbeeld bekend.134 Drie tondi prijken op de laatste wand van de cortile. In de eerste 
zijn Apollo en Pan afgebeeld. Deze beeltenis is gebaseerd op een camee met Apollo en 
de sater Marsyas uit de collectie van Lorenzo de’ Medici, die we terugzien in het eerder 
genoemde diptiek van Gerard David.135 De scene werd in vijftiende en zestiende eeuw 
vaak gekopieerd, in tekeningen, schilderijen en bronzen plakkaten.136 In de middelste 
tondo zien we twee mannen te paard. Zij zijn onderdeel van de Decursio, het marcheren 
van het Romeinse leger. Zij komen voor op een antieke munt.137 De rij van tondi wordt 
afgesloten door Hercules en de stier, samen met een vrouw die terugkomt van de jacht 
met vier gedode dieren. Zij is de personificatie van de winter. De twee figuren komen 
samen voor in het zogenaamde Campana-reliëf uit de oudheid. De figuur van Hercules 
is ook los afgebeeld op antieke stenen en bronzen plaques uit de vijftiende eeuw.138 
Daarnaast waren er prenten van de hand van Giovanni Battista Franco en Marcantonio 
Raimondi met deze voorstelling.139 De laatste drie tondi zijn te vinden boven de deuren 
die toegang gaven tot de binnenplaats, gesitueerd onder de galerij. Het gaat om een 
exacte kopie van Victoria in de triomfwagen, een afbeelding van Judea in 
gevangenschap, en een reliëf met een ruiterstandbeeld en drie mannen. Voor de laatste 
is geen exact voorbeeld bekend. Voor de tondo met Judea moet Rustici gekeken hebben 
naar een munt uit de tijd van keizer Vespasianus, of een kopie hiervan.140  
 Dat Jacopo voor deze opdracht had gekozen voor Giovanfrancesco Rustici, is niet 
verrassend. Zoals we via Vasari weten, waren Jacopo en de beeldhouwer goed bevriend 
geraakt. De schrijver van Le Vite vermeldt daarnaast dat Rustici veel bij Jacopo in de 
villa logeerde.141 Het is daarom niet verwonderlijk dat Jacopo, na het werk voor de kapel, 
opnieuw Rustici in dienst nam voor deze grote opdracht. Tevens was Rustici op dat 
moment een van de weinige beeldhouwers in Florence die de antieke kunst als 
voorbeeld gebruikten, en in wier werk men de klassieke Romeinse voorbeelden terug 
kon vinden. Waarschijnlijk had hij geen toegang tot de echte antiek stenen, maar 

                                                
134 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 178. Minning schrijft deze tondo toe aan een 
onbekende kunstenaar. 
135 Idem, 171, en afbeelding 157-160. Camee met Apollo en Marsyas, mogelijk gemaakt door 
Dioskourides, 1e eeuw v.Chr., nu in Museo Archeologico Nazionale, Napels. Een bronzen plaquette met 
dezelfde voorstelling is te vinden in Museo Nazionale del Bagello, Florence.  
136 Zie voor vele voorbeelden hiervan: Gennaioli, Pregio e bellezza. Cammei e intagli dei Medici, 124-165.  
137 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 170-171, en afbeelding 155-156.  
138 Idem, 167, en afbeelding 140-143. Het terracottareliëf is nu in het Musée du Louvre, Parijs.  
139 Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo e della Cazzuola, afbeelding 293-295. 
Van beide prenten is een afdruk in de Graphische Sammlung van de Albertina, Wenen. 
140 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 168, en afbeelding 144-146. De Romeinse sestertie 
heeft een voorstelling van ‘Iudea capta’ en komt uit de periode onder keizer Vespasianus, nu in de 
collectie van het British Museum, London. 
141 Vasari, Le vite (1568), 1127.  
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kopieën en reproducties van antieke gesneden stenen waren niet moeilijk verkrijgbaar. 
Hij heeft zeker kennis kunnen nemen van al deze gipsen afdrukken, bronzen plaquettes, 
en prenten en tekeningen die circuleerden in de zestiende eeuw.142 De reliëfs die Rustici 
voor de cortile maakte, waren nooit exacte kopieën van zijn voorbeelden. Hij gaf steeds 
zijn eigen draai aan de voorstelling. Zoals Simon en Wester in hun studie naar de tondi 
van Donatello al schreven, was er verschil tussen de antieke betekenis van de 
voorstelling en wat men er in las in de vijftiende en zestiende eeuw. Figuren konden 
bewust getransformeerd worden in iets anders. Het waren, in de woorden van Wester, 
‘Schöpferische Umbildungen’.143  
 
Palazzo Medici als voorbeeld  

Elk tondo in de villa van Jacopo had zijn eigen antiek voorbeeld, en tegelijk was de 
binnenplaats als geheel naar een voorbeeld gemodelleerd. De decoraties van de cortile 
van de villa lijken sterk op die van de door Michelozzo ontworpen binnenplaats van het 
Palazzo Medici (afb.47). In deze cortile loopt boven de galerij een fries met sgraffito 
schilderingen van guirlandes. De schilderingen waren gemaakt tussen 1444, toen de 
bouw van het palazzo begon, en 1452.144  De geschilderde guirlandes lijken te hangen 
tussen marmeren tondi, waarvan acht met antieke voorstellingen en vier met het wapen 
van de familie Medici. Deze werken zijn toegeschreven aan een beeldhouwer uit de 
werkplaats van Donatello145 en zijn waarschijnlijk vervaardigd na 1465. Op de tondi met 
het wapen van de familie Medici, zijn tevens twee Franse lelies afgebeeld. Toestemming 
voor het gebruik van het symbool van de lelie was door Lodewijk XI van Frankrijk in 
1465 aan Piero de’ Medici gegeven. Deze tondi hebben dus in ieder geval 1465 als 
terminus post quem, en Piero of Lorenzo de’ Medici als opdrachtgever. De andere tondi 
zijn gemaakt naar voorbeeld van antieke gesneden stenen en een sarcofaag. De cameeën 
die als voorbeeld dienden, kwamen voor het grootste deel uit de collectie van Lorenzo 
de’ Medici. Twee van de voorbeelden waren in de tijd van Piero de’ Medici nog in het 
bezit van paus Paulus II, en kwamen pas later in de Medici collectie. Toch kunnen de 
tondi goed onder Piero zijn vervaardigd. Van de twee stenen van de paus waren 
namelijk ook kopieën in omloop die als voorbeeld hebben kunnen dienen. Het feit dat er 
tevens een antieke sarcofaag als inspiratie is genomen, geeft al aan dat het hier niet ging 

                                                
142 Dit werd ook al geopperd door Mozzati. Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo 
e della Cazzuola, 131.  
143 Wester, Das humanistische Programm der Reliefmedallions im Hof des Palazzo Medici zu Florenz, 
69. 
144 Thiem en Thiem, Toskanische Fassaden-dekoration, 61. De laatste betalingen aan de schilder Maso 
di Bartolomeo komen uit 1452. 
145 Caglioti geeft aan dat de tondi ook vervaardigd zouden kunnen zijn door de beeldhouwer Bertoldi di 
Giovanni. Caglioti, Donatello e i Medici, 392, noot 48. 
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om het reproduceren van de collectie van de Medici. De kunstenaar wilde eerder een 
beeld geven van de antieke kunst. Zoals Dacos als schreef: ‘La decorazione del cortile di 
Palazzo Medici è solo una esercitazione archeologica, la cui moda andava rapidamente 
diffondendosi, e non rivela alcuna intenzione iconologica’.146  
 Door zijn familieband met de Medici, kunnen we er vanuit gaan dat Jacopo deze 
binnenplaats heeft gezien. Ook de beeldhouwer Rustici moet de tondi hebben gekend. 
In 1515, na de terugkeer van de Medici in Florence, kreeg hij van kardinaal Giulio de’ 
Medici de opdracht om twee bronzen beelden te maken voor de binnenplaats van 
Palazzo Medici.147 Het ging om een bronzen figuur voor een bestaande vijftiende-eeuwse 
fontein van Antonio Rossellino148 en een bronzen David. Deze laatste was bedoeld als 
vervanging voor de bronzen David van Donatello, die na de verbanning van de Medici in 
1494 uiteindelijk verwijderd was en verplaatst naar Palazzo Vecchio. Binnen de 
Florentijnse politiek had David gediend als voorbeeld van ‘civic virtue’. Het beeld stond 
voor de triomf van de republiek Florence over de bedreigingen van buitenaf en werd 
daarom in de vijftiende eeuw door de Medici gebruikt om hun politiek te ondersteunen. 
In 1515 besloot Giulio de’ Medici de David als symbool terug te brengen naar zijn paleis. 
Mogelijk wilde hij, nu de Medici weer aan de macht waren in Florence, glans teruggeven 
aan de binnenplaats.149 Hij wilde laten zien dat de macht nu weer bij de familie Medici 
lag. Hoewel de David van Rustici uiteindelijk nooit in brons is gegoten, maakte de 
opdracht de binnenplaats opnieuw tot een politieke plek. Des te opvallender is het dat 
Jacopo Salviati er enkele jaren later voor koos om de cortile van Palazzo Medici als 
voorbeeld te nemen voor zijn eigen villa. 
 Het is de eerste keer dat de specifieke decoraties van dit paleis navolging kregen. 
Er bestonden al wel soortgelijke opdrachten, zoals in het Palazzo Ruccelai en in het 
Palazzo Tornabuoni, maar daar werden alleen familiewapens in tondi afgebeeld.150 Het 
voorbeeld moet door Jacopo weloverwogen zijn gekozen en hij moet zich bewust zijn 
geweest van de connotatie van deze keuze. De verschillende tondi op de binnenplaats 
van de villa bij Ponte alla Badia vertonen, net als bij Palazzo Medici, geen 
samenhangend iconografisch programma. Maar door het Palazzo Medici als voorbeeld 

                                                
146 Vertaling: ‘De decoratie van de binnenplaats van Palazzo Medici is slechts een oefening in 
archeologie, een manier waarop men zich snel kon onderscheiden, en die geen enkele iconologische 
intentie vertoont’. Dacos, Il tesoro di Lorenzo Il Magnifico. Le gemme, 147. 
147 Vasari, le vite (1568), 1126. Rustici de opdracht had gekregen naar aanleiding van de werken die hij 
had gemaakt voor de intocht van Leo X in Florence. 
148 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 148 en 149. De fontein staat nu bij Palazzo Pitti en 
de figuur wordt tegenwoordig aangeduid als Mercurius, hoewel het volgens Minning eerder een 
‘spiritello’ is. 
149 Ames-Lewis, ‘Art History or Stilkritik?’, 141; Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 155. 
150 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 164. Na de opdracht voor de villa van Jacopo Salviati 
in de jaren ’20, werd een soortgelijk decoratieprogramma voorgesteld in Palazzo Bartolini. 
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te nemen, gaf Jacopo de decoratie van de binnenplaats wel degelijk een betekenis; hij 
liet zien dat zijn familie even belangrijk was, en op gelijke hoogte stond als de familie 
Medici. Van de decoraties in de kapel was niet duidelijk of deze in opdracht waren 
gegeven vóór 1512, of nadat de Medici weer aan de macht waren gekomen. Van de 
opdracht voor de binnenplaats is wel zeker dat deze was verstrekt na de terugkeer van 
de familie Medici in Florence. Door de imprese van de twee families op de binnenplaats 
samen te verbeelden, en met de tondi een duidelijke verbinding te leggen met het 
Palazzo Medici, gaven deze decoraties visueel tegenwicht aan Jacopo’s nog steeds niet 
tanende steun voor de piagnoni, en zijn politieke conflicten met Lorenzo II de’ Medici. 
Het was in Jacopo’s belang de band die hij onderhield met de Medici op dat moment te 
versterken. Tegelijk gaven de decoraties hem nagenoeg een vrijbrief om zich te kunnen 
blijven uitspreken tegen de huidige Medici en de ideeën waar hij zich niet in kon vinden. 
De keuze voor de tondi kan dan zelfs gezien worden als een indirecte kritiek op Lorenzo 
II de’ Medici. Door Palazzo Medici, dat symbool stond voor de macht van Cosimo, Piero 
en Lorenzo il Magnifico, als voorbeeld te kiezen, verwees hij in zijn eigen villa naar een 
oude politieke situatie. Hij refereerde naar een tijd waarin er nog geen sprake was van 
conflict tussen hem en de familie Medici, en hij veel had kunnen profiteren van zijn 
band met zijn schoonfamilie. De tondi bevonden zich in de semiopenbare ruimte, en 
konden door alle bezoekers van de villa worden bewonderd. Dit maakte dat deze 
kunstwerken van karakter verschilden van de werken in de privékapel. De kapel was een 
intieme ruimte, alleen toegankelijk voor de familie. Hier vinden we dan ook een andere 
boodschap, gericht op Jacopo zelf: een rechtvaardiging voor zijn keuzes en handelingen. 
 
Brand in de villa bij Ponte alla Badia 

In 1523, toen Rustici de laatste hand legde aan de tondi voor de binnenplaats, overleed 
paus Adrianus VI na een kort pontificaat en werd Giulio de’ Medici gekozen tot paus 
Clemens VII. Voor Jacopo Salviati betekende dit dat zijn rol aan het pauselijk hof nog 
niet was uitgespeeld en zelfs kon worden versterkt. Hij werd benoemd tot secretaris van 
de paus.151 Tegelijk bleef hij zich bezighouden met de ontwikkelingen in Florence. De 
bank van de Salviati regelde nog steeds de financiering voor grote bouwprojecten. Zo 
was Jacopo betrokken als bemiddelaar bij de opdracht voor de façade van de nieuwe 
sacristie en de bibliotheek van de San Lorenzo door Michelangelo in de jaren ‘20.152 Ook 

                                                
151 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 164. 
152 Keizer, ‘Giuliano Salviati, Michelangelo and the 'David', 664. Jacopo Salviati had Michelangelo zijn 
vriendschap aangeboden en zijn assistentie om het grote project te beheren. Hij was met Michelangelo 
in contact gekomen via zijn neef Alamanno Salviati. Deze had in 1505 in een brief geschreven aan 
Francesco Alidosi, dat hij Michelangelo had aangeprezen bij de paus Julius II. Niet veel later zien we dat 
Michelangelo een salaris krijgt in dienst van de paus, uitbetaald via de Salviati bank. Het begin van de 
relatie van de Salviati met Michelangelo kan worden teruggevoerd naar Jacopo’s neef Giuliano Salviati, 
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op het politieke vlak kon hij nog steeds invloed uitoefenen in de stad. Hij stemde 
bijvoorbeeld tegen het voornemen van de paus om Ippolito de’ Medici te installeren in 
Florence in december 1523.153 Jacopo kwam echter in moeilijkheden toen in 1524 
Niccolò Martelli werd opgepakt en ondervraagd over een mogelijke samenzwering tegen 
de Medici. In de ricordi van de zaak werden Martelli, Jacopo Salviati, Niccolò Valori en 
Tommaso di Paolantonio Soderini aangemerkt als aanstichters van het plan.154 Of 
Jacopo hierbij betrokken was, is niet zeker, maar uit het incident wordt wel duidelijk 
dat hij sterk in verband werd gebracht met de piagnoni en de anti-Medici groepen 
binnen de stad. De beschuldigingen zijn het begin van een veranderende houding ten 
opzichte van zijn geboortestad. In een brief van juni 1524 aan zijn vriend Francesco del 
Nero schreef Jacopo dat hij definitief naar Rome vertrok, ‘en de betrokken burgers 
[Florentijnen] zijn bezorgd dat ik me niet bemoei met de regeringen van Florence, en ik 
bleef in Rome om het niet te horen’.155 Hij lijkt zich meer te willen distantiëren. 
 Dit was de tijd waarin Florence en Rome een zware periode te wachten stond. 
Het begon met het verlies van de slag bij Pavia in 1525. Het Franse leger, waar paus 
Clemens VII zijn steun aan had verleend, werd verslagen door de keizerlijke troepen. 
Om de macht van Karel V niet verder te laten groeien, besloot Clemens in mei 1526 een 
verbond te sluiten met de Fransen en Venetië. In het begin van 1527 was Florence 
echter in een precaire positie terecht gekomen. Onder de matige leiding van Ippolito de’ 
Medici, Alessandro de’ Medici en hun voogd kardinaal Passerini, en door dreiging van 
het optrekkende leger van Karel V, was de veiligheid van de stad in gevaar. In het 
voorjaar van 1527 trokken de keizerlijke troepen, onbetaald dus oncontroleerbaar, door 
Toscane. Zij lieten Florence links liggen en trokken naar Rome. Op 6 mei 1527 werd de 
stad geplunderd. Tijdens de verwoesting vluchtte paus Clemens VII naar de 
Engelenburcht, met in zijn gevolg zijn secretaris Jacopo Salviati. Het nieuws arriveerde 
enkele dagen later in Florence, en toen bleek ook daar de situatie onhoudbaar. Een 
groep republikeinen besloot de Medici opnieuw van het politieke toneel te verwijderen. 
Dit ging snel en zonder veel geweld, en op 16 mei 1527 was de republiek in Florence in 
ere hersteld. In eerste instantie leek er een sfeer van gematigdheid en tolerantie te 
heersen; de nieuwe regering had besloten de leden van de familie Medici niet te 
vervolgen. Deze belofte bleek echter niet lang houdbaar. Steeds vaker kwamen er 
publiekelijke uitingen van ongenoegen met het vorige regiem en de prominente 
aanhangers daarvan. Medici-partijgangers werden vervolgd en veroordeeld, en 

                                                                                                                        
die operaio was van de Santa Maria del Fiore, en een van degenen die verantwoordelijk was voor de 
opdracht aan Michelangelo voor de David. 
153 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 164. 
154 Polizzotto, The elect nation, 320. 
155 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 166. 
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openlijke Medici symbolen werden niet meer getolereerd. 156  De decoraties op de 
binnenplaats van de villa bij Ponte alla Badia, vormden voor Jacopo Salviati nu meer 
een probleem, dan dat ze hem hielpen.  
 In 1529 trokken de troepen van Karel de V richting Florence. De stad was 
inmiddels de steun van de Franse koning én de paus kwijt geraakt, en de republikeinse 
regering bevond zich in een moeilijke positie. Niccolò Capponi, die op dat moment aan 
de leiding stond, besloot in het geheim onderhandelingen te voeren met Paus Clemens 
VII, en deed dit via Jacopo Salviati. Op hetzelfde moment was de paus zich aan het 
verzoenen met Karel V, die beloofde dat hij de familie Medici terug aan de macht zou 
brengen in Florence. Toen dit in de stad bekend werd, was het gedaan met het gezag van 
Niccolo Capponi. Francesco Carducci werd zijn opvolger, maar kon de schade niet meer 
herstellen. Met de val van Capponi was voor een groot deel van de Florentijnse elite ook 
een eind gekomen aan de geloofwaardigheid van de republiek. De regering onder 
leiding van Carducci werd steeds meer gedomineerd door extreme aanhangers van de 
republiek die een groeiende afkeer van de Medici hadden. 157  Het kwam tot een 
eenmalige gewelddadige uitbarsting in de herfst van 1529. Een groep jonge mannen 
trok de noordelijke heuvels in en stak de villa Careggi van de Medici én de villa van 
Jacopo Salviati in brand. Giorgio Vasari beschreef de gebeurtenis in zijn Vite en legde 
de schuld van de verwoestingen duidelijk bij de tegenstanders van de Medici, ‘dalla 
parte contraria a’ Medici’. Hij leek vooral bezorgd over de tondi van Rustici, die volgens 
hem bij deze brand verloren waren gegaan.158 Benedetto Varchi gaf in zijn Storia 
Fiorentina een meer gedetailleerde uiteenzetting van het voorval. Hij benoemde ook de 
twijfel die bestond over de vraag wie de aanstichters waren van deze daad. Sommigen 
geloofden dat de brand met instemming van de gonfaloniere Francesco Carducci was 
gesticht, en dat deze er zelfs opdracht voor zou hebben gegeven. De jonge mannen 
zouden hebben gehandeld uit liefde voor de vrijheid. Volgens Varchi was kardinaal 
Giovanni Salviati, de zoon van Jacopo, een van de mannen die dit beweerden. Anderen, 
waaronder Varchi zelf, geloofden niet dat Carducci van deze acties wist.159 Hij zocht de 

                                                
156 Een voorbeeld was de beschuldiging aan het adres van Nicola di Falcone Falconi die de Medici palle 
niet van zijn villa had verwijderd. Stephens, The fall of the Florentine republic, 236. 
157 Hook, The sack of Rome, 247. 
158 Vasari, Le vite (1568), 1126-1127. ‘et intorno al cortile molti tondi pieni di figure di terra cotta, con 
altri ornamenti belissimi, che furono la magior parte, anzi quasi tutti, rovinati dai soldati l’ anno dell’ 
asedio, e messo fuoco nel palazzo dalla parte contraria a’ Medici’. 
159 Varchi, Storia Fiorentina, I, 661-662. ‘Misero ancora fuoco nel palazzo di Iacopo Salviati, il quale arse 
siccome quelle di Careggi’. ‘Credettero molti, e tra questi il cardinal Salviati, contali arsioni essere state 
fatte, non sole per consentimento, ma per commessione del gonfaloniere, parte per essere uomo 
malotico di natura, e parte perchè quei giovani, disperatisi di dover mai avere a trovare perdono, 
facessino per timore di loro medesimi quello che facevano per amore della libertà, e stessero più duri e 
più renitanti ad arrendesi, o fare accordo co’ Medici’. ‘Altri, de’quali siamo noi, pensano che il Carduccio 
nollo sapesse: certa cosa è ch’egli, standosi essi dopo cotal misfatto per altrui case e per le chiese 
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verklaring in de algemene sfeer van angst, onrust en afbraak die er op dat moment 
heerste in Florence. Gedurende deze periode waren in de stad plannen gemaakt voor 
nieuwe verdedigingswerken. Villa’s, paleizen en kloosters rond de stad werden 
afgebroken, en boomgaarden en tuinen werden vernietigd. De villa Careggi en de villa 
van Jacopo Salviati lagen te ver weg om nog een militair doel te kunnen dienen, maar 
mogelijk was het voor de jonge mannen maar een kleine stap: van de afbraak ten 
behoeve van de verdediging, naar het verwoesten van huizen van de politieke ‘vijand’.160 
Zo werden de bezitters van deze twee villa’s namelijk door hen gezien. De brand in de 
villa’s werd ook door Bernardo Segni (1504-1558) beschreven in zijn Storie Fiorentine 
(1553-1558). Hij denkt dat de gonfaloniere hier zeker verantwoordelijk voor was, en dat 
deze de opdracht had gegeven de brand te stichten: ‘mentre che in Firenze cosi si 
seguitavano le cose, il gonfaloniere, per mettere più fuoco e per interompere gli accordi, 
commesse di propria autorità certi giovani scandolosi, che abbruciassero il palazzo di 
Iacopo Salviati, posto a Monthugi, che costò più di ventimila ducati a condursi. E così fu 
fatto una notte. Ad approvato per bene, come per vendetta contro a un nimico della 
libertà della patria: dopo la quale arsione esso fu citato e fatto ribello. Nel medesimo 
tempo fece arder Careggi, palazzo antico de’ Medici’.161 Opvallend is dat Segni niet 
Careggi eerst noemt, maar begint met de verwoesting van de villa van de Salviati. Hij 
benadrukt dat het een actie was tegen de vijand van de vrije staat. Zo werd Jacopo 
Salviati nu beschouwd. 
 
Conclusie 

De villa van Salviati was het ideale doelwit om de onvrede met het oude regiem op af te 
reageren. De gelaagdheid van de politieke standpunten van Jacopo, en zijn eerdere inzet 
voor de republiek, was men uit het oog verloren. Het was geen tijd voor genuanceerde 
observaties. Jacopo was verbonden met de familie Medici, en dit was duidelijk 
zichtbaar; hij was getrouwd met Lucrezia de’ Medici, zijn dochter was gehuwd met 
Giovanni de’ Medici, en zijn zoon Giovanni was kardinaal aan het pauselijk hof. De 
schilderingen in de cortile van de villa, met de sgraffito-decoraties van het Salviati en 
het Medici embleem, en haar grote gelijkenis met Palazzo Medici, bevestigden dat des te 
meer. Dat Jacopo zelf op dat moment als secretaris voor de Medici-paus Clemens VII 
                                                                                                                        
fuggiaschi, fece da prima ogni cosa perchè fussono presi e gastigati, per dire le sue proprie parole, a 
misura di carbone; se già, come è doppia la natura degli uomini, anche in questo non simulava’. 
160 Zie ook: Hook, The sack of Rome, 264. 
161 Vertaling: ‘Terwijl in Florence de dingen zo gingen, gaf de gonfaloniere, om nog meer op te stoken en 
de overeenkomsten te dwarsbomen, de opdracht aan bepaalde baldadige jongeren, die staken het 
palazzo van Jacopo Salviati bij Montughi in brand, die meer dan twintigduizend dukaten kostte om te 
bouwen. En zo geschiedde op een nacht. En goedgekeurd, want het was wraak tegen de vijand van de 
vrijheid van het vaderland: na de brand waren ze aangehaald en rebellen. Tegelijkertijd brandde 
Careggi, het oude palazzo van de Medici’. Segni, Storie Fiorentine, 143-144. 
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werkte en niet aanwezig was in Florence, zal ook hebben meegespeeld. Maar zoals ik 
heb geprobeerd aan te tonen, verbeeldden de schilderingen en decoraties van de villa bij 
Ponte alla Badia niet enkel een pro-Medici standpunt. Door de keuze van de teksten, in 
combinatie met de emblemen van de twee families, liet Jacopo een veel subtielere 
boodschap achter, namelijk dat hij onder alle omstandigheden zijn eigen pad koos. Hij 
maakte gebruik van de relatie met de Medici, maar was nooit bang om tegen de ideeën 
van zijn schoonfamilie in te gaan als dat, in zijn ogen, in het belang van de staat of van 
zijn eigen familie zou zijn. 
 Toen het nieuws van de brand in de villa bij Ponte alla Badia Jacopo Salviati in 
Rome bereikte, was hij zeer bezorgd over de toestand van zijn huis en de schade die zijn 
bezittingen hadden opgelopen. Omdat hij niet in staat was Rome te verlaten, stuurde hij 
zijn zoon Alamanno, die bij hem in Rome was, terug naar Florence. Hij kreeg de 
opdracht om alle bezittingen in Florence, waaronder de villa bij Ponte alla Badia te 
inspecteren.162 Op 12 november 1530 liet Alamanno in een brief aan zijn vader weten dat 
er veel materiele schade was aan de villa en dat er spullen gestolen waren.163 De 
privékapel van de villa bleef bij de brand gespaard, misschien omdat de jonge mannen 
hier geen toegang toe konden krijgen, of omdat zij zich niet wilden wagen aan het 
verwoesten van een religieuze ruimte. De binnenplaats van de villa had daarentegen wel 
geleden onder de brand. Volgens Vasari was een groot deel van de tondi verwoest: 
‘intorno al cortile molti tondi pieni di figure di terra cotta, con altri ornamenti bellissimi 
che furono la maggior parte, anzi quasi tutti, rovinati’.164 Waarschijnlijk had Vasari de 
binnenplaats niet gezien na de brand en heeft hij deze informatie van anderen gekregen. 
De meeste tondi hadden de aanslag namelijk redelijk doorstaan en waren alleen 
beschadigd geraakt. Pas rond 1568 begint Jacopo’s zoon Alamanno met een grote 
verbouwing en reconstructie van de binnenplaats van de villa, meer dan dertig jaar na 
de verwoestingen.165 Jacopo zou zelf niet meer terugkeren naar Florence. Toen hij in 
1533 stierf, had hij de villa bij Ponte alla Badia, die hem zo dierbaar was en die hij met 
veel zorg had laten decoreren, na de brand niet meer gezien. 

                                                
162 Jacopo had op dat moment zeven huizen en twee botteghe in de stad Florence, een huis met bottega 
in San Casciano, twee poderi in Val di Pesa, vijf poderi met meerdere huizen en één bottega in Ponte alla 
Badia. Pinchera, Lusso e decoro, 5. 
163 ASF, Carte Strozziane I: 335, fol.116. 
164 Vertaling: ‘op de binnenplaats waren vele tondi met figuren, van terracotta, en andere mooie 
elementen, die waren voor een groot deel, of bijna helemaal, verwoest’. Vasari, Le vite (1568), 1126. 
165 AS, Filz. II: 58, fasc.14, nr.5. De eerste betaling voor de restauratie van de tondi was in april 1570 aan 
‘Bartolomeo di Domenico scultore’. Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo e della 
Cazzuola, 147. 
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Afbeeldingen 

 
 

    

 
 
 

 

afb.1: ‘Il canto dei Salviati’ in het quartiere van 
Santa Croce te Florence. Bron: Hurtubise, Une 

famille-témoin, les Salviati. 

afb.2: Graf van de familie Salviati, Santa Croce, 
Florence. Foto: auteur. 
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afb.3: Villa Salviati, Ponte alla Badia. Foto’s: auteur. 
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afb.4: Giorgio Vasari il Giovane, Plattegrond van de Villa 
Salviati, ca. 1600, pen, zwarte inkt, GDSU nr. 4897, Florence.  

afb.5: Ingang van de kapel voor de restauratie, Villa Salviati, 
Ponte alla Badia. Bron: Mozzati, 2008. 
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afb.6: Interieur van de kapel, Villa Salviati, Ponte alla Badia. 
Bron: Mozzati, 2008. 

afb.7: Chimenti Rosselli, Naamheiligen van de familie Salviati, ca. 1511, 
fresco, Villa Salviati, Ponte alla Badia. Bron: Mozzati, 2008. 
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afb.8: Giovanfrancesco Rustici, Annunciatie, 1508-1516, marmer reliëf,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. Bron: Sénéchal (2007). 

afb.9: Giovanfrancesco Rustici, Maria en kind, marmer, 1508-1516,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. Bron: Sénéchal (2007). 
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afb.10: Chimenti Rosselli, Medici en Salviati devies, begin 16de eeuw, sgraffito schilderingen,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. Bron: Mozzati, 2008. 

afb.11: Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi, 
devies van Piero de’ Medici, marmer,  
San Miniato, Florence.  
Bron: Archivio Alinari Firenze.  

afb.12: Cappella dei Papi,  
Santa Maria Novella, Florence. 

afb.13: Cappella dei Priori,  
Palazzo Vecchio, Florence. 
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afb.14: Binnenplaats, Villa Salviati, Ponte alla Badia. Foto: auteur. 

afb.15: Giovanfrancesco Rustici, Neptunus, 
1518-1526, terracotta, 88 cm.,  

Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.16: Denarius, gemunt door Quintus 
Crepereius Rocus, Neptunus op een zee-kar 

getrokken door twee hippocampi, 72 v.Chr., 
National Museums of Scotland, Edinburgh. 
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afb.17: Giovanfrancesco Rustici, vier goden, 
1518-1526, terracotta, 88 cm.,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.18: Enea Vico, vier goden, prent naar een 
antieke camee, ca. 1650, uit: Ex gemmis et 
cammeis antiquarum aliquot momenta. 

afb.19: Giovanfrancesco Rustici, Victoria op 
een triomfwagen, 1518-1526, terracotta,  
88 cm., Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.21: Piermaria da Pescia, medaille voor Leo X, 
brons, Museo Nazionale del Bargello, Florence. 

afb.20: Triomfwagen van Nike, antieke 
camee in agaat en onyx, Museo Nazionale 
Archeologico, Napels. Bron: Raffaello 
Bencini/Archivi Alinari, Florence. 
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afb.23: Ceres en Triptolemos, 
1ste eeuw v. Chr.,  

antieke gesneden steen, 
Schroder Collection, London. 

afb.22: Giovanfrancesco Rustici, Ceres en 
Triptolemos, 1518-1526, terracotta, 88 cm.,  

Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.24: Gerard David, Justice de Cambyse,  
linker paneel van diptiek, 1498, olieverf  

op paneel, 202 cm × 349.5 cm.,  
Groeningemuseum, Brugge. 

afb.25: Francesco Rosselli, Ptolemeus, 
titelpagina en detail van de camee met 

Ceres en Triptolemos, ca. 1476-80, 
Bibliotheque National, Parijs. 
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afb.26: Giovanfrancesco Rustici, 
Riviergod, 1518-1526, terracotta,  
88 cm., Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.27: Hermafrodiet en drie gevleugelde 
jongens, 3de eeuw, camee,  
Museo Archeologico Nazionale, Florence. 

afb.28: Giovanfrancesco Rustici, 
Liggende en staande man, 1518-1526, 
terracotta, 88 cm.,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.29: Enea Vico, 1548, prent naar munt uit de 
tijd van keizer Domitianus. Bron: Le imagini con 
tutti i riversi et le vite de gli Imperatori tratte 
dalle medaglie et dalle historie degli antichi. 

afb.30: Giovanfrancesco Rustici, 
Jupiter en adelaar, 1518-1526, 
terracotta, 88 cm.,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.31: Jupiter, Romeinse camee, 41–54 
n.Chr., met laat 16de-eeuwse Italiaanse 
omlijsting, Art Institute of Chicago. 
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afb.32: Giovanfrancesco Rustici, Hercules 
en het paard van Diomedes, 1518-1526, 

terracotta, 88 cm.,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.33: Giovanfrancesco Rustici, Bacchus 
en Ariadne, 1518-1526, terracotta, 88 cm., 

Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.34: ‘Gemma Mantovana’, 
Bacchus en Ariadne, Romeins 1ste of 

2de eeuw n.Chr., gesneden onyx, 
privécollectie Yarborough. 

afb.35: Werkplaats van Donatello(?), 
Bacchus en Ariadne, ca. 1465, marmer, 

Palazzo Medici, Florence. 

afb.36: Giovanfrancesco Rustici, Twee putti 
aan het smeden, 1518-1526, terracotta,  
88 cm., Villa Salviati, Ponte alla Badia. 
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afb.37: Giovanfrancesco Rustici, Apollo 
en Pan, 1518-1526, terracotta, 88 cm., 
Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.38: Dioskourides (?), Apollo en Pan, 
eind van de 1ste eeuw v. Chr. camee,  
Museo Nazionale Archeologico, Napels. 

afb.39: Giovanfrancesco Rustici, Twee 
mannen te paard (Decursio), 1518-
1526, terracotta, 88 cm.,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.40: Enea Vico, Decursio, 1548, prent 
naar munt uit tijd van keizer Nero. Bron: Le 
imagini con tutti i riversi et le vite de gli 
Imperatori tratte dalle medaglie et dalle 
historie degli antichi. 

afb.41: Giovanfrancesco Rustici, 
Hercules met de stier, en een vrouw, 
1518-1526, terracotta, 88 cm.,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.42: Campana-reliëf, Hercules en de 
stier en vrouw, tussen 1ste eeuw v.Chr. 
en 2 eeuw na Chr., terracotta, Louvre, 
Parijs. 



 

 -77- 

 

 
 

    

    
 

    

   

afb.43: Giovanfrancesco Rustici, 
Victoria in een triomfwagen, 1518-

1526, terracotta, 88 cm.,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.45: Denarius, Judea in 
gevangenschap, munt uit de tijd  

van keizer Vespasianus,  
British Museum, London. 

afb.44: Giovanfrancesco Rustici, Judea 
in gevangenschap, 1518-1526, 

terracotta, 88 cm.,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

afb.47: Werkplaats van Donatello(?), tondi 
op de binnenplaats, ca. 1465, Palazzo 

Medici, Florence. 

afb.46: Giovanfrancesco Rustici, 
Ruiterstandbeeld met drie mannen,  

1518-1526, terracotta, 88 cm.,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. 
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