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3. PALAZZI IN ROME EN FLORENCE 

Spanningen binnen een generatie 

Giovanni (1490-1553), Bernardo (1508-1568) 
en Alamanno Salviati (1510-1571) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 

De brand in de villa bij Ponte alla Badia van Jacopo Salviati was een teken dat de 
opnieuw gevormde republiek in Florence grote politieke veranderingen te wachten 
stond. De Spaanse keizerlijke troepen waren nog steeds vlak voor de stad gelegerd, en 
met de vrees dat Karel V de Medici weer in het zadel zou helpen, waren de anti-Medici 
sympathieën in de stad sterk opgelaaid. Na de plundering van Rome in 1527 moest Paus 
Clemens VII de’ Medici op zoek naar een manier om Karel V aan zijn zijde te krijgen, en 
tegelijk zijn invloed in Florence weer te doen gelden. In de onderhandelingen met Karel 
V werd uiteindelijk besloten dat deze Florence zou belegeren, en daarna inderdaad zou 
proberen de Medici aan de macht te helpen. Karel V had in ruil hiervoor bedongen dat 
hij tot keizer van het Heilige Roomse Rijk zou worden gekroond door de paus.1 Na een 
belegering, die ongeveer tien maanden duurde, kregen de Spaanse troepen op 24 
oktober de stad in handen. Al snel werd er een nieuwe Signoria aangesteld, maar geen 
nieuwe Gonfalonieri delle Compagnie di Giustizia. De jonge Alessandro de’ Medici 
(1510-1537) werd aan het hoofd van de Florentijnse staat geplaatst. Hij werd daarnaast 
beloofd aan Karel V’s buitenechtelijke dochter Margareta van Oostenrijk. Dit betekende 

                                                
1 Karel V was al in 1519 tot keizer van het Heilige Rooms Rijk gekozen. Dit had geleid tot een heftig 
conflict tussen Karel V en Frans I van Frankrijk, die ook kandidaat was geweest voor de titel en hierin 
gesteund was door paus Leo X. 
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de terugkeer van de familie Medici in Florence, en het einde van de republiek die 
uiteindelijk maar drie jaar had standgehouden. 

In 1530 was Jacopo Salviati nog steeds in Rome. Hij was een van de weinigen 
uit de nauwe kring rond de paus die niet positief stond tegenover de komst van een 
nieuwe Medici heerser in Florence.2 Zijn invloed reikte echter niet zover dat hij dit kon 
voorkomen. In 1532 werd Alessandro zelfs tot hertog van Florence benoemd. Hiermee 
was het oude Florentijnse politieke systeem dat al vanaf de dertiende eeuw bestond, 
verdwenen. Ook de Florentijnse fuorusciti, die na 1530 uit Florence waren gevlucht, 
onder wie Jacopo’s zonen Giovanni en Bernardo Salviati, waren niet blij met de komst 
van de Medici telg. Daarnaast verdachten zij  Alessandro ervan schuldig te zijn aan de 
dood van diens neef Ippolito de’ Medici in 1535, omdat Ippolito degene was die zich had 
verzet tegen de aanstelling van Alessandro. Vooral Giovanni en Bernardo spraken zich 
duidelijk uit tegen de nieuwe machthebber. Tegelijkertijd zag Jacopo’s jongste zoon 
Alamanno de aanstelling van Alessandro als een kans om zijn eigen politieke ambities 
waar te maken, hetgeen hem ook aardig lukte. Deze jonge telg van de familie Salviati 
was zeer diplomatiek en hij werd al snel vertrouwd door de hertog. Toen Benedetto 
Varchi in 1534 in zijn Storia Fiorentina over Alamanno schreef, noemde hij de 
vierentwintig jarige Salviati een man van grote reputatie.3 Alamanno werd later in zijn 
leven tevens lid van de Senaat van Achtenveertig, een overlegorgaan dat samen met het 
Consiglio di duecento was ingesteld onder het gezag van hertog Alessandro. 

In 1535 maakte Alamanno deel uit van een delegatie van Alessandro de’ Medici 
naar Napels. Daar werden in het bijzijn van Karel V besprekingen gevoerd met de 
fuorusciti, die op dat moment onder leiding stonden van Giovanni Salviati en Jacopo 
Nardi.4 Ook Bernardo Salviati was meegekomen naar Napels. Omdat zij Alessandro de’ 
Medici van tirannie hadden beschuldigd, beloofde het een moeilijk overleg te worden.5 
De hertog was hierop voorbereid en had juist daarom Alamanno meegebracht naar de 
besprekingen. Hij hoopte dat Giovanni beïnvloed kon worden door zijn jongere broer, 
met wie hij nog steeds goed contact had. De opvallende situatie dat de Salviati-broers 
twee verschillende partijen vertegenwoordigden, werd door Bernardo Segni al 
opgemerkt in zijn Istorie Fiorentine: ‘Era un spettacolo raro a vedere per Napoli il duca 
e li Fiorentini, perché nelle parti contrarie li stessi fratelli e parenti, e congiunti, 

                                                
2 Varchi, Storia Fiorentina, vol 3-4, 369. ‘(…) secondo che al Papa piaceva, che non istando bene due 
capi a un busto, si dovesse levare la signoria, e’; gonfaloniere, e fare il signor Alessandro duca assoluto di 
Firenze. A questa così grande e così importante resoluzione non s’oppose, nè contradisse nessuno de’ 
cinque, se non solamente Iacopo Salviati, il quale non potendo sentir ricordare, nè che si creasse 
principe assoluto, nè che si edificasse in Firenze alcuna fortezza (…)’. 
3 Varchi, Storia Fiorentina, 369. 
4 Costamagna, ‘Le mécénat et la politique culturelle du cardinal Giovanni Salviati’, 242. 
5 Hurtubise, Une famille-témoin les Salviati, 194, noot 141. 
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pertinacemente difendevano cause diversa; perché dalla parte contro al duca stava 
Giovanni Salviati cardinale e Bernardo suo fratello priore di Roma, e da quella del duca 
all’ incontro stava Alamanno lor fratello, che col duca stava alloggiato’.6 De politieke 
situatie was zo sterk veranderd, dat een duidelijke keuze voor of tegen de familie 
Medici, onvermijdelijk was geworden. De verschillende standpunten van hun vader 
Jacopo, die zowel liefde voor de oude Florentijnse republiek als steun aan zijn 
schoonfamilie behelsden, leken nu onder de zonen te zijn verdeeld. Zoon Alamanno had 
ervoor gekozen de nieuwe Mediciheerser te steunen, en probeerde binnen het nieuwe 
hertogelijke hof zijn positie te verstevigen.7 De republikeinse sympathieën van vader 
Jacopo waren overgenomen door zijn zonen Bernardo en Giovanni, als leiders van de 
fuorusciti in Rome. Deze broers bleven zich verbonden voelen met het Florence uit de 
tijd van de republiek. Voor hen was deze houding ook gemakkelijker vol te houden. 
Giovanni en Bernardo verbleven beiden niet meer in Florence, terwijl Alamanno in hun 
geboortestad was blijven wonen en werken en dagelijks met de nieuwe hertog te maken 
had. 

In 1537 werd Alessandro de’ Medici vermoord door zijn verre neef Lorenzino 
de’ Medici. Dit schiep mogelijkheden voor de ambities van een vierde telg van Jacopo, 
zijn dochter Maria. Zij was getrouwd geweest met legerleider Giovanni delle Bande Nere 
(de’ Medici). Ze kenden elkaar al goed, daar Giovanni al op jonge leeftijd in het gezin 
van Jacopo terecht was gekomen en de twee samen waren opgegroeid.8 Hun eerste 
zoon, Cosimo de’ Medici, werd geboren in 1519. Al op jonge leeftijd verloor hij zijn 
vader, nadat deze gewond was geraakt tijdens de veldslag tegen het leger van Karel V bij 
Governolo in 1526. Cosimo’s jeugd die hij grotendeels met zijn moeder doorbracht in 
een van de buitenhuizen van de familie, was verder rustig.9 Na de moord op hertog 
Alessandro voltrokken zich in Cosimo’s leven echter in korte tijd drastische 
veranderingen. De ottomati zagen in Cosimo een geschikte nieuwe leider voor Florence. 
Omdat zijn vader afstamde van Lorenzo, de broer van Cosimo de Oude, en zijn 
grootmoeder Lucrezia de’ Medici de dochter van Lorenzo il Magnifico was, voldeed hij 

                                                
6 Segni, Istorie Fiorentine, 292-293. Vertaling: ‘Het was een zeldzaam gezicht de hertog en de 
Florentijnen te zien in Napels, omdat in de tegengestelde partijen de broers, familieleden en verwanten, 
koppig verdedigden de tegenovergestelde zaken; omdat in de partij die tegen de hertog was, kardinaal 
Giovanni Salviati en zijn broer Bernardo, prior van Rome, zaten, en in de partij van de hertog, hun broer 
Alamanno, die verbleef bij de hertog’. 
7 Opvallend is dat Pierre Hurtubise in zijn beschrijving van Alamanno hem een ‘republikein’ blijft 
noemen. Hurtubise, Une famille-témoin les Salviati, 205. Dit lijkt gezien zijn werk voor en steun aan 
hertog Alessandro de’ Medici niet geheel correct. 
8 Zie hoofdstuk 2. 
9 Tijdens de sacco di Roma was hij samen met zijn moeder tijdelijk naar Venetië gevlucht om de 
moeilijke situatie in Florence af te wachten in het klooster van San Giorgio Maggiore. Daar ontmoetten 
zij ook Cosimo’s oom Alamanno Salviati en zijn grootmoeder Lucrezia de’ Medici. Hale, Florence and 
the Medici, 118. 
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aan de eisen die Karel V had gesteld met betrekking tot de opvolging van Alessandro de’ 
Medici. 10 Daarnaast was hij pas achttien jaar en dacht het stadbestuur hem nog 
gemakkelijk te kunnen dirigeren.11 Maria Salviati was meteen opgetogen over het idee 
en haalde zelfs haar oudere broer Lorenzo (1492-1539), die in Bologna een belangrijke 
rol voor de fuorusciti vervulde, over om de benoeming van haar zoon te steunen. Het is 
waarschijnlijk dat ook Alamanno positief tegen over dit idee stond. De broers Giovanni 
en Bernardo bleken opnieuw minder gemakkelijk te overtuigen. Tijdens een 
bijeenkomst in Florence probeerde Maria al haar broers op één lijn te krijgen.12 Dit liep 
op niets uit. Giovanni en Bernardo bleven tegen de aanstelling van een Medici als hoofd 
van de staat, zelfs nu het ging om hun eigen neef. Zij konden echter niet voorkomen dat 
hij werd aangesteld. 

Op 10 januari 1537 werd Cosimo officieel gekozen tot capo e primario del 
governo della città e del dominio, en kwam daarmee aan het hoofd van de Florentijnse 
staat te staan.13 Zijn leiderschap zou zeer bepalend worden voor de geschiedenis van de 
stad. Tegelijk was zijn aanstelling van grote invloed op de positie van de Salviati in 
Florence. Maria had in Florence meer macht en aanzien gekregen door de installatie 
van haar zoon, terwijl de spanningen tussen Giovanni en de familie Medici juist waren 
toegenomen. Nog lang na Cosimo’s aanstelling bleef Giovanni zich negatief uitlaten over 
de nieuwe capo en wilde hem het liefst verwijderd zien. De slechte verhouding kwam in 
1537 nog meer onder druk te staan, toen een leger van fuorusciti onder leiding van 
Filippo en Piero Strozzi richting Florence trok om de macht van Cosimo te breken. De 
nieuwe capo reageerde echter snel en onverwacht adequaat en de slag bij Montemurlo 
liep uit op een grote nederlaag voor de fuorusciti. Cosimo leverde deze overwinning de 
beloofde titel van hertog van Florence op. Tegelijk was hiermee het conflict tussen de 
nieuwe hertog en de Salviati broers Giovanni en Bernardo, tot een dieptepunt gekomen. 
 
Giovanni Salviati en het Palazzo della Rovere  

In 1517 was Giovanni kardinaal geworden onder paus Leo X, en om die reden was hij 
naar Rome verhuisd (afb.1). Hij vervulde vele functies aan het pauselijk hof, waaronder 
die van legaat in Lombardije in 1525, vlak voor de slag bij Pavia. In de eerste jaren die 
hij in Rome doorbracht, woonde hij bij zijn broer Piero (1496-1523) in het Palazzo San 
                                                
10 Galdy, Cosimo de Medici as collector, 4 en 20, noot 11. 
11 Van Veen, Cosimo I de’ Medici. Vorst en Republikein, 21. 
12  Segni, Istorie Fiorentine, 334. ‘In casa Salviati si ferono molte consulte, dove interveniva madonna 
Maria sua sorella e gli cittadini primi della stato molte volte detti da me, melle quali non si risolveva 
nulla d’ importanza, mostrando li cardinali d’esser mal contenti dell’elezione del nouvo signore, e non 
volendo conchiuder nulla in quel fine’. 
13 De situatie is gedetailleerd beschreven door Henk van Veen. Van Veen, Cosimo I de’ Medici. Vorst en 
Republikein, 21-22; Van Veen, Cosimo I de’ Medici and his self-representation in Florentine art and 
culture, 1-4. 
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Martinello. Piero was in 1516 prior van de Orde van Malta geworden in Rome en zijn 
huis was de plek waar meerdere van zijn broers en zussen logeerden als zij tijdelijk in de 
stad moesten zijn.14 Toen Piero in 1523 stierf, moest Giovanni echter op zoek naar een 
eigen onderkomen. Dat vond hij op 24 september 1524 in de via della Conciliazione, 
waar hij een deel van het Palazzo della Rovere (nu dei Penitenzieri) kon huren (afb.2).15 
Zijn moeder Lucrezia leek ook geïnteresseerd in een eigen woning in Rome en op 11 
augustus 1533 kocht zij een deel van hetzelfde gebouw, dat tot dan toe in handen was 
geweest van het Ospedale di Santo Spirito.16 Met de keuze voor het Palazzo delle Rovere 
had kardinaal Giovanni zich gevestigd tussen het Vaticaan en het Ponte district, de wijk 
waar de meeste Florentijnen woonden. Hier hadden velen hun palazzi en zij 
exploiteerden op de begane grond hun banken. Het was ook de plek waar de San 
Giovanni dei Fiorentini zou verrijzen. Giovanni en zijn broer Bernardo waren zijdelings 
betrokken bij de bouw van deze kerk voor de Florentijnen. De constructie was al 
begonnen in 1519, maar het duurde uiteindelijk nog twee eeuwen voordat de kerk 
volledig voltooid was. De problemen met de bouw werden grotendeels veroorzaakt door 
geldgebrek. De meeste Florentijnse families werden langzaam aan steeds meer 
‘Romeins’ en gingen op in de sociale structuur van hun nieuwe stad. Zij kregen daardoor 
mogelijk steeds minder de behoefte om de band met de geboortestad Florence te blijven 
aanhalen of te tonen, laat staan daar veel geld aan uit te geven. Giovanni wilde de 
binding met zijn geboortestad echter wel vasthouden, zo bleek niet alleen uit zijn 
betrokkenheid bij de bouw van de San Giovanni dei Fiorentini, maar ook uit de 
opdracht die hij gaf voor zijn nieuwe palazzo. Omdat het huis waar hij zich had 
gevestigd eerder van de familie Della Rovere was geweest, waren er al indrukwekkende 
decoraties te vinden, waaronder plafondschilderingen door Pinturicchio uit 1490. 
Giovanni wilde nu zijn eigen stempel op het huis drukken en gaf in 1533 Francesco de’ 
Rossi de opdracht voor de beschildering van de privékapel. De schilder vervaardigde 
een frescocyclus, nu verloren gegaan, waarin het leven van de heilige Johannes de 
Doper centraal stond. Het is duidelijk dat de keuze voor de patroonheilige van Florence, 
en tevens Giovanni’s naamheilige, de niet aflatende liefde voor zijn geboortestad 
weerspiegelde. Dat hij problemen had met hertog Alessandro de’ Medici, had zijn 
genegenheid voor de stad Florence mogelijk alleen maar versterkt. 

De schilder Francesco de’ Rossi (1510-1563) was rond 1523 begonnen als 
leerling in de werkplaats van Giuliano Bugiardini. Tussen 1526 en 1527 studeerde hij bij 

                                                
14 Hurtubise, ‘L'implantation d'une famille florentine à Rome’, 256. 
15 Costamagna, ‘Palazzo dei Penitenzieri’, 55; Hurtubise, ‘L'implantation d'une famille florentine à 
Rome’, 256; Hurtubise, ‘La ‘famiglia’ del cardinale Giovanni Salviati (1517-1553)’, 592. 
16 Hurtubise, ‘L'implantation d'une famille florentine à Rome’, 257. Lucrezia, en ook de zonen Giovan 
Battista en Alamanno gebruikten sindsdien dit palazzo als logeeradres in Rome. 
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Baccio Bandinelli, vooral om zich meer te verdiepen in het tekenen. Na een korte tijd 
voor Andrea del Sarto te hebben gewerkt, vertrok hij in 1531 naar Rome. Via de bekende 
horlogemaker Benvenuto della Volpaia was de jonge schilder aan Giovanni Salviati 
voorgesteld.17 De eerste belangrijke opdracht die hij in Rome kreeg, kwam dan ook van 
zijn nieuwe patroon. Volgens Vasari had de jonge schilder veel te danken aan de 
kardinaal en daarom de achternaam van zijn mecenas aangenomen.18 Tevens schreef hij 
dat Francesco zeer tevreden was en hoopte dat zijn werk voor Giovanni het begin zou 
zijn van vele mooie kansen. ‘Francesco, il quale tutto lieto gli raccontò in quanta grazia 
fusse del Cardinale suo signore, e che era in luogo dove poteva cavarsi la voglia di 
studiare, aggiungendo ‘non solo mi godo di presente, ma spero ancor meglio’.19  Via 
Giovanni kwam de schilder inderdaad in contact met andere rijke Florentijnse 
opdrachtgevers, waaronder Niccolo Gaddi, Niccolo Ridolfi, Baccio Valori, en Bindo 
Altoviti. 

In 1552 was Francesco opnieuw aan het werk in het Palazzo della Rovere. Op de 
tweede verdieping schilderde hij in drie aaneengesloten kamers fresco’s. De kleinste 
kamer was versierd met alleen grotesken. In de volgende ruimte werd een grote scene 
met Venus en Amor aangebracht, omringd door groteskenversieringen. In de grootste 
kamer sierde een fresco met Apollo in de zonnewagen en Diana het plafond, samen met 
vier landschappen en opnieuw groteskenversieringen (afb.3). We zien Apollo van opzij, 
achter een geschilderde balustrade die rond de voorstelling loopt. Volgens Jan de Jong 
zou de scene een passage uit de Orion-mythe kunnen voorstellen.20 In een van de 
groteskenversieringen is het jaartal 1552 zichtbaar. We zien in dezelfde ruimte ook het 
embleem van de familie Salviati, een adelaar die de ring met parel vastgrijpt (afb.4). In 
de spaarzame literatuur over deze fresco’s is dit embleem vermeld. Hirst noemde de 
adelaar en ring, zichtbaar in het geschilderde fries.21 Costamagna betoogde echter dat 
Giovanni het embleem een-op-een zou hebben overgenomen van de Medici.22 Na de 
bestudering van de sgraffito-schilderingen in de villa bij Ponte alla Badia, is nu duidelijk 
dat de voorstelling mogelijk gebaseerd is op die van de Medici, maar zeker niet dezelfde 
is. Rondom de schildering van Apollo op zijn zonnewagen zijn vier landschappen 
geschilderd.23 Binnen deze landschappen is het persoonlijke impresa van Giovanni te 

                                                
17 Costamagna, ‘Le mécénat et la politique culturelle du cardinal Giovanni Salviati’, 237. 
18 Vasari, Le vite (1568), 1153. 
19 Idem, 1152. 
20 De Jong, ‘De oudheid in fresco’, 307.  
21 Hirst, ‘Three ceiling decorations by Francesco Salviati’, 160.  
22 Costamagna, ‘Palazzo dei Penitenzieri’, 55-56. 
23 Volgens Iris Hofmeister Cheney waren deze landschappen niet door Francesco Salviati geschilderd, 
maar zeventiende-eeuwse toevoegingen. Zie: De Jong, ‘De oudheid in fresco’, 307; Cheney (1963), 
‘Francesco Salviati (1510-1563)’, dissertatie New York University, 347. Dit is echter niet waarschijnlijk 
omdat het hier gaat om een afbeelding van het devies van kardinaal Giovanni Salviati. De schilderingen 
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zien, dat bestond uit een boomstronk met twee nieuwe groene takken en het Griekse 
woord ‘ΑΕΙΘΑΛΕΣ’ (afb.5).24 Mogelijk is rond dezelfde tijd ook de oostelijke galleria op 
de begane grond in opdracht van de kardinaal gedecoreerd. 25  Hier waren, naast 
geschilderde hermen, allegorische vrouwenfiguren die de kunsten verbeelden en een 
aantal putti, soortgelijke emblematische landschappen te zien. Of deze werken ook van 
de hand van Francesco Salviati zijn, is niet met zekerheid te zeggen. 

De betekenis van het motto ‘Aeithales’ is ‘altijd groen’, en dit werd in de 
schildering verbeeld door de nieuwe loten die uit de oude boomstronk omhoog schieten. 
Zij stonden symbool voor het altijd doorgaande leven, maar hiermee kon tevens de 
continue aanwezigheid van de familie Salviati in de geschiedenis worden verbeeld. Dit 
fresco roept onmiddellijk de herinnering op aan het embleem dat Lorenzo il Magnifico 
gebruikte (afb.6). Zijn broncone, de boomstam met de nieuwe loten, werd vergezeld 
door het motto ‘semper’. Giovanni’s Griekse motto heeft een soortgelijke betekenis. Dit 
is niet toevallig. Francesca Corsi heeft in haar korte artikel over het Palazzo van 
Giovanni een eerder voorbeeld aangehaald waar kardinaal Salviati gebruik maakte van 
het motto van de Medici. In het manuscript ‘De proportione’ van Florentinus Raggius 
staat op de titelpagina de naam van Giovanni Salviati en zijn wapen (afb.7).26 Het 
bestaat uit vier vakken waarvan twee zijn gevuld met de diagonale rode strepen van het 
Salviati-wapen, en twee met vijf rode Mediciballen en één blauwe met gouden lelies. 
Boven het wapen is een kardinaalshoed afgebeeld. Aan beide zijden van het schild is een 
boomstam te zien samen met een banderol waarop het motto ‘semper’ is geschreven. 
Het manuscript wordt gedateerd tussen 1513 en 1525.27 Giovanni gebruikte in die jaren 
dus het devies van de familie van zijn moeder.28 Hij was pas enkele jaren kardinaal in 
Rome en probeerde zijn positie aan het pauselijke hof te verstevigen. Omdat paus Leo X 

                                                                                                                        
worden ook door Costamagna toegeschreven aan Francesco Salviati. Costamagna, ‘Palazzo dei 
Penitenzieri’, 55-63.  
24 In de collectie van het Art Institute in Chicago bevindt zich een Romeinse camee, gedateerd tussen 14-
37 AD, inv.nr. 1992.297, met het portret van keizer Tiberius, De steen is gevat in een lijst uit de vroege 
zestiende eeuw van goud, email en een natuurparel, die door het museum als ‘mogelijk Frans’ is 
geïdentificeerd. Op de lijst is de inscriptie AEI THALES te vinden. Het zou goed mogelijk zijn dat deze 
omlijsing niet Frans is maar Italiaans, en het object uit de collectie van Giovanni Salviati komt. 
Manchester, Recasting the Past: Collecting and Presenting Antiquities at the Art Institute of Chicago 
(2012), 78, afb.16.1. 
25 De Jong, ‘De oudheid in fresco’, 307. 
26 BCR, M.1431. Leo X bezat zelf ook een eerdere kopie van dit manuscript uit 1512. Dat was opgedragen 
aan ‘kardinaal Giovanni de’ Medici’ en bevindt zich nu in de BMLF. 
27 Volgens Corsi komt het manuscript uit 1536. Corsi, ‘L’appartamento Salviati a Palazzo dei Penitenzieri 
a Roma: 1552’, 28. Op de eerste pagina bevindt zich ook een ex libris van kardinaal Anton Maria Salviati 
(1537-1602). Het manuscript is samen met de rest van de collectie bij hem terecht gekomen. Opvallend 
is dat het werk niet voorkomt in de inventarislijst van alle boeken en manuscripten van Giovanni, 
opgemaakt in 1546 door Jean Matal. Zie: Cataldi Palau, ‘La biblioteca del cardinale Giovanni Salviati’, 
60-95. 
28 Corsi, ‘L’appartamento Salviati a Palazzo dei Penitenzieri a Roma: 1552’, 27. 
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tot zijn naaste familie gerekend kon worden, was het voor Giovanni interessant om de 
banden tussen de twee families duidelijk aan te geven. Via het wapen en motto legde hij 
zijn connectie met de paus officieel vast. 

Voor de schilderingen in zijn palazzo vertaalde Giovanni het motto in het 
Grieks. De keuze voor deze taal was opvallend maar niet uniek; het kwam vaker voor dat 
motto’s in het Grieks werden opgesteld, hoewel deze wel in de minderheid waren.29 
Giovanni’s keuze kwam naar mijn idee in de eerste plaats voort uit zijn interesse in deze 
taal en de Griekse mythologie. In zijn opvoeding, die hij had genoten onder Marcello 
Virgilio Adriani en Fra Zanobi Acciaiuoli, de bibliothecaris van de San Marco en later 
conservator van de Vaticaanse bibliotheek, nam het Grieks een grote plaats in.30 Dat 
hier een levenslange belangstelling uit voort was gekomen, getuigt de bibliotheek van 
Giovanni. De indrukwekkende collectie manuscripten bestond voor tweederde uit 
werken in het Grieks.31 De keuze om zijn motto naar deze taal over te zetten, kan hier 
duidelijk zijn oorsprong hebben. Het paste daarnaast goed bij de Griekse mythologische 
voorstelling van de Apollo Helios op het plafond in dezelfde kamer. Het was echter niet 
alleen een uiting van eruditie. Door de vertaling werd de connectie met de Medici veel 
minder zichtbaar en ontstond er een subtiele verschuiving in de betekenis. Deze neigde 
nu meer richting het Franse motto ‘jemais autre’ dat Giovanni’s vader Jacopo 
hanteerde. ‘Jamais autre’ kan gelezen worden als ‘nooit een ander’, dus ‘altijd blijvend’, 
en dit is vergelijkbaar met ‘altijd groen’. Giovanni had blijkbaar de behoefte gevoeld zijn 
motto aan te passen. De vraag is waarom. In 1552, toen Francesco Salviati de fresco’s in 
het palazzo schilderde, was de relatie tussen de familie Medici en Giovanni door de 
politieke ontwikkelingen in Florence veranderd. Vooral het verlies van het leger van de 

                                                
29 Er zijn een aantal voorbeelden rond dezelfde tijd in Italië te vinden. De familie Gonzaga gebruikte 
Όλυµπος (Olympus) in hun devies, en Francesco Gonzaga (1466-1519) het woord άµωµος 
(onberispelijk). De familie Farnese maakte onder Paus Paulus III (1468-1549) gebruik van het motto 
‘Lelie van gerechtigheid’, ΔΙΚΗΣ ΚΡΙΝΟΝ. Zie: Ghidoli Tomei, ‘Imprese ed emblema. Le immagini 
simboliche bel programma decorativa di Castel Sant’Angelo’, 42-43. Later gebruikte Oduardo Farnese 
(1573-1626) het motto ‘Ik ontwikkel met Gods hulp’, θεοτεη αυξανοµαι. Zie: Witte, The artful 
hermitage, 33. Francesco Campana (1491-1546), secretaris en adviseur van Alessandro de’ Medici, had 
het motto ‘Arbeid die nooit verveeld/vermoeid’, ΚΑΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΟΤΟΣ. Zie: Haar, The science and 
art of renaissance music, 311. Caterina de’ Medici (1519-1589) had de imprese van Lorenzo de’ Medici 
overgenomen, met de afbeelding van een regenboog en het motto ‘Le temps revient’, maar zij had de 
tekst naar het Grieks vertaald, φως φεροι ηδε γαληνην. Zie: Calabritto, ‘Woman’s ‘Imprese’ in Girolamo 
Ruscelli’s ‘Le imprese illustre’ (1566)’, 73; Scorza, ‘Vincenzo Borghini and the imprese’, 109-110.   
30 Costamagna, ‘Le mécénat et la politique culturelle du cardinal Giovanni Salviati’, 218-219. Deze 
Zanobi (1461-1519) was op vierendertig jarige leeftijd ingetreden in het San Marco klooster. Hij was een 
kenner van het Latijn en Grieks en werd al snel de bibliothecaris van het klooster. Hij behoorde niet tot 
een van de meer radicale broeders, en na de dood van Savonarola werd hij een voorstander van het 
Medici bewind. Hij sprak met lof over paus Leo X en kreeg later een nieuwe positie als bibliothecaris van 
de paus. Zie ook: Dall’Aglio, Savonarola, 35-36. Giovanni Salviati kreeg een opleiding in filosofie, 
geschiedenis en theologie, en volgens Costamagna is het zonder twijfel dat door de achtergrond van zijn 
opvoeders hierin de ideeën van Savonarola moeten hebben doorgeklonken. 
31 Zie voor kardinaal Giovanni’s collectie manuscripten: Cataldi Palau, ‘La biblioteca del cardinale 
Giovanni Salviati’, 60-95. 
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fuorusciti tegen Cosimo de’ Medici en de Spaanse troepen in 1537, had de verhoudingen 
tussen Giovanni en de jonge hertog op scherp gezet. Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat Giovanni’s weerstand niet zozeer anti-Medici was, als wel anti-hertog. Dit 
leek voort te komen uit een angst voor tirannie, en daarmee het verlies van zijn eigen 
invloed. De verslechterde verhouding met Cosimo I de’ Medici, kan Giovanni er dus toe 
bewogen hebben zijn motto aan te passen. 
 
De collectie van Giovanni Salviati 

Giovanni had tijdens zijn leven een zeer grote verzameling beelden, boeken, porselein, 
antiquiteiten, en bijzondere objecten opgebouwd. Zoals we hierboven al zagen, bezat hij 
een indrukwekkende bibliotheek. De collectie manuscripten was in 1546 door Jean 
Matal geïndexeerd onder de titel ‘index librorum graecorum et latinorum 
manuscriptorum cardinalis Salviati Florentini’. Hierin vinden we zeker 167 
manuscripten en vijfentwintig gedrukte boeken vermeld. Van de manuscripten waren er 
107 in het Grieks, de overige waren werken in het Latijn, de volgare, Nieuw Grieks, 
Hebreeuws, en Spaans.32 De collectie was niet alleen om haar omvang bijzonder, maar 
ook omdat zij voornamelijk uit oudere manuscripten bestond in plaats van 
contemporaine kopieën.33 Uit de inventaris, opgemaakt na Giovanni’s dood in 1553, 
wordt duidelijk dat de kamers van de kardinaal vol stonden met waardevolle objecten.34 
We vinden er onder andere veertien tapijten met het verhaal van Alexander de Grote, 
vijftiende-eeuwse kleine sculpturen, antieke beelden, Romeinse en Griekse munten, 
medailles, porselein, doosjes van kostbare materialen, koraal, muziekinstrumenten, 
objecten uit andere werelddelen, zoals kokosnoten en papier uit India, bewerkte 
pompoenen en astrolabia.35 Ook was hij in het bezit van de zogenaamde ‘Salviati 
Planisfeer’, een kaart uit ca.1525, die mogelijk was vervaardigd door de Spaanse 
kaartenmaker Nuno Garcia de Toreno (afb.8).36 Deze grote perkamenten wereldkaart in 
kleur was een geschenk geweest van Karel V rond 1525.37 Het was een bijzonder werk 
omdat het een van de eerste kaarten was waarop de recente ontdekkingen van zowel 
Hernán Cortés (1485-1547) als Ferdinand Magelhaen waren verwekt.38 Cortés was een 

                                                
32 Cataldi Palau, ‘La biblioteca del cardinale Giovanni Salviati’, 62-63. 
33 Idem, 89. 
34 Pecchiai, ‘Una saliera del Cellini ed altri oggetti preziosi ed antichi posseduti dal cardinale Giovanni 
Salviati’, 122-138. 
35 Costamagna, ‘Le mécénat et la politique culturelle du cardinal Giovanni Salviati’, 223, 232, noot 77. 
Zie voor de gehele inventaris van het zilver en kleine bewerkte objecten in de collectie van Giovanni 
Salviati: Pecchiai, ‘Una saliera del Cellini ed altri oggetti preziosi ed antichi posseduti dal cardinale 
Giovanni Salviati’, 120-140. Vanaf 1531 was de goudsmid Manno Sbarri in dienst bij de kardinaal. 
Costamagna, ‘Le mécénat et la politique culturelle du cardinal Giovanni Salviati’, 233. 
36 BML, nr. 336. 
37 Kelsey, ‘Spanish entrada cartography,’ 62. 
38 Padrón, The Spacious Word. Cartography, Literature, and Empire in Early Modern Spain, 131. 
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Spaanse conquistador die tussen 1519 en 1521 Mexico veroverde. De Portugees 
Magelhaen had, in Spaanse dienst, de eerste zeilreis rond de wereld ondernomen in 
1519. Karel V schonk de kostbare kaart aan Giovanni ten tijde van de Italiaanse Oorlog, 
waarbij de Spaanse troepen tegenover die van Frans I stonden. De laatste had net een 
geheime overeenkomst gesloten met paus Clemens VII. Giovanni Salviati, op dat 
moment in dienst van de paus in Lombardije, zal in deze diplomatieke gift een 
boodschap hebben kunnen lezen. Karel V wilde mogelijk laten zien dat onder zijn gezag 
de wereld langzaam door de Spanjaarden veroverd zou worden. 

Veel van Giovanni’s andere bezittingen had hij verkregen via zijn agent Antonio 
Taddei. Deze was ook degene die de bemiddeling deed voor een opdracht aan 
Benvenuto Cellini. Giovanni had de beroemde beeldhouwer rond 1548 opgedragen een 
zoutvat te maken. Maar door ruzie over geld en niet nagekomen afspraken, kwam het 
werk niet meer af tijdens het leven van de kardinaal. Uiteindelijk vinden we het zoutvat 
terug in de inventaris van het palazzo van Bernardo Salviati, die de opdracht na de dood 
van zijn broer had overgenomen.39 Het zilveren zoutvat samen met de lange lijst van 
objecten in de inventaris, getuigde van een luxueuze en exclusieve smaak waaruit de 
voorkeur voor kleine kostbare kunstvoorwerpen naar voren kwam. Schilderijen waren 
daarentegen niet sterk vertegenwoordigd in de collectie. Dit betekende niet dat 
Giovanni geen enkele interesse had in de schilderkunst. Hij bezat een aantal religieuze 
werken, waaronder een ‘quadro di San Giovanni piccolo’ en ‘un quadro di San Giovan 
Baptista’. Deze schilderijen pasten bij zijn liefde voor de stadheilige van Florence.40 
Daarnaast had hij de opdracht gegeven voor een aantal portretten, waaronder het door 
Sebastiano del Piombo geschilderd dubbelportret waarop hij is afgebeeld met zijn 
secretaris, tegenwoordig in het Ringling Museum in Sarasota (afb.9). Ook door zijn 
vaste kunstenaar Francesco Salviati liet hij twee werken schilderen: een doek met zijn 
nichtje Luisa Pallavicini en haar man Gianfrancesco ‘Cagnino’ Gonzaga, en een portret 
van zijn neefje Gian Battista Salviati (afb.10).41 Het laatste gedocumenteerde portret uit 
het oeuvre van Francesco Salviati is een schilderij van kardinaal Giovanni zelf, samen 
met een groep jachthonden. Dit werk was waarschijnlijk in opdracht van Giovanni’s 
neef Jacopo Salviati vervaardigd.42 Portretten waren een consistent element gebleken in 
collecties van patriciërs in de zestiende eeuw. Een verzameling bestond vaak uit 
schilderingen van het gezin en naaste familieleden, met daarnaast afbeeldingen van de 

                                                
39 Voor meer details over de opdracht van Giovanni aan Cellini zie: Pecchiai (1949), Una saliera del 
Cellini ed altri oggetti preziosi ed antichi posseduti dal cardinale Giovanni Salviati’; Wilberding (1995), 
‘Cellini and the Salviati’. 
40 Idem, 225. 
41 Costamagna, ‘Le mécénat et la politique culturelle du cardinal Giovanni Salviati’, 228, noot 54 en 55. 
42 Idem, 248. 
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Medici groothertogen. In de inventaris van Giovanni’s bezittingen zijn echter geen 
werken terug te vinden met portretten van leden van de familie Medici. Mogelijk had hij 
hier geen behoefte meer aan nu hij in Rome woonde. Een andere zeer plausibele reden 
voor het ontbreken van deze portretten was de vijandigheid die was ontstaan tussen 
Giovanni en de Medici hertog na de slag bij Montemurlo in 1537.  

Onder de kardinalen in Rome waren grote verschillen te vinden in de manieren 
waarop zij hun huizen decoreerden en collecties aanlegden. Een klein aantal had niet 
veel te besteden en besloot zich daarom buiten de stad te vestigen, om zo de hoge kosten 
voor het onderhouden van een palazzo te vermijden. Sommigen hadden wel het geld, 
maar niet de ambitie verzamelingen aan te leggen. Zij lieten het decoreren van hun 
interieurs vaak over aan hun staf.43 Anderen, onder wie Giovanni, waren juist zelf zeer 
actief betrokken bij het verzamelen en het geven van opdrachten. Giovanni’s collectie 
behoorde tegelijk tot een van de meer bijzondere in Rome, door de speciale liefde die de 
kardinaal had voor Griekse manuscripten en kleine kostbare objecten, zoals antieke 
munten en zilveren voorwerpen en antiquiteiten. Hij kon zich hierdoor niet alleen 
meten met zijn verzamelende ambtsgenoten in Rome, maar ook zeker met zijn 
‘antagonist’ (groot)hertog Cosimo in Florence. Of hij de ambitie had de collectie van de 
laatstgenoemde te overtreffen, is niet met zekerheid te zeggen. Giovanni’s belangstelling 
voor het verzamelen leek voor een groot deel vanuit zijn eigen interesse in, en liefde 
voor de objecten te komen. Dat hij zich kon meten met Cosimo, was echter zeker een 
bijkomende winst: op dat vlak deed hij niet onder voor de Medici. 

Na Giovanni’s overlijden werden zijn bezittingen verdeeld over zijn broers en 
neven in Florence en Pisa, en bleven nog generaties lang in de familie. Giovanni had in 
zijn testament tevens de niet zo bescheiden wens laten opnemen dat zijn erfgenamen 
twee kapellen voor hem in Rome moesten oprichten. Een zou verrijzen in de Santa 
Maria Rotonda (Pantheon) en een in de San Pietro in Montorio.44 Hiermee zou ook na 
zijn dood in Rome de herinnering aan hem levend blijven. Naast dat hij zich zeer 
verbonden was blijven voelen met zijn geboortestad Florence, zoals bleek uit de fresco’s 
in zijn eerste palazzo en zijn niet aflatende betrokkenheid bij de Florentijnse politieke 
ontwikkelingen, zag hij zichzelf ook als inwoner van Rome. De stad was voor hem, ook 
al was dit door omstandigheden gedicteerd, zijn tweede vaderland geworden. Het liep 
echter anders dan Giovanni had gehoopt. Toen hij stierf op 28 oktober 1553, was hij op 
reis en in de buurt van Ferrara. Hij werd daarop begraven in de kathedraal van deze 
stad, waar hij kardinaal-bisschop was geworden in 1520. De twee geplande kapellen in 

                                                
43 Feigenbaum, Display of art in the Roman Palace, 10. 
44 Hurtubise, ‘L'implantation d'une famille florentine à Rome’, 267. Giovanni had het gekocht in juni 
1552. 
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Rome werden nooit gebouwd. Dat maakt de schilderingen van Francesco Salviati in het 
Palazzo della Rovere (Dei Penitenzieri) de enige sterke visuele herinnering aan de 
aanwezigheid van Giovanni Salviati in Rome. 
 
Bernardo Salviati en het Palazzo alla Lungara  

Vlak voor zijn dood in 1552, had Giovanni Salviati het Palazzo alla Lungara van de 
familie Farnese gekocht, mogelijk om dit tot zijn nieuwe residentie te maken (afb.11). 
Het was het eerste huis dat hij volledig in eigen bezit had. Het gebouw werd beschreven 
als ‘palatium imperfectum cum horto et quadam parva vincola extra portam sancti 
Spiritus’,45 en was ooit gebouwd voor Filippo Adimari, camerlengo van paus Leo X, op 
het land van de familie Farnese. Het lag aan de voet van Trastevere vlakbij de kerk van 
San Giovanni dei Fiorentini maar, evenals het Palazzo della Rovere, net buiten de wijk 
waar alle Florentijnen woonden. Giovanni heeft niet lang van zijn nieuwe palazzo 
kunnen genieten. Het jaar na de aankoop stierf de kardinaal en ging het huis over naar 
zijn jongere broer Bernardo. Deze was ‘homme d’arme vainqueur’ in Tripoli geweest en 
bisschop van Saint- Papoul in Provenza geworden. Al in 1525, op jonge leeftijd, was hij 
lid van de Orde van de Ridders van Malta. Binnen de orde klom hij op van capitano, 
naar ambasciatore, en ammiraglio, om uiteindelijk gran priore in Rome te worden.46 
Tijdens diplomatieke missies had hij dikwijls, en vaak aan de zijde van zijn broer 
Giovanni, een invloedrijke rol gespeeld. Dit gold onder andere voor de overeenkomst 
van Cambrai in 1529 en de onderhandelingen met Karel V in 1535.47 Toch leek hij 
minder politiek gedreven dan Giovanni, die zich met bijna alle politieke zaken 
aangaande Florence had bemoeid. Bernardo’s verhouding met de familie Medici in 
Florence was mogelijk daardoor minder gecompliceerd. Hij vervulde zelfs enkele 
eervolle taken voor het hof. Zo was hij bijvoorbeeld een van de beschermheren van 
Caterina de’ Medici, dochter van Lorenzo II de’ Medici, toen zij in 1533 op veertienjarige 
leeftijd naar Frankrijk werd gestuurd om te trouwen met koning Hendrik II. Bernardo 
werd hierdoor een vertrouweling van de Franse koningin, en Caterina logeerde nog 
enkele keren in het Palazzo Salviati alla Lungara.48 In 1561 werd Bernardo als kardinaal 
geïnstalleerd onder paus Pius IV en vestigde hij zich permanent in Rome (afb.12).49  
 Het palazzo aan de Lungara werd tussen 1554 en 1568, deels terwijl Bernardo 
nog in Frankrijk verbleef, geheel gerenoveerd. De verbouwingen vonden plaats onder 

                                                
45 Lanciani, Storia degli scavi di Roma, vol.2, 180. Vertaling: 'een huis of onvoltooid palazzo met tuin en 
een kleine verbinding met de Santo Spirito poort’. 
46 Morolli, Palazzo Salviati alla Lungara, 84; Hurtubise, Une famille-témoin les Salviati, 99, noot 111. 
47 Costamagna, ‘Le mécénat et la politique culturelle du cardinal Giovanni Salviati’, 219. 
48 Morolli, Palazzo Salviati alla Lungara, 84. 
49 Hurtubise, ‘L'implantation d'une famille florentine à Rome’, 259.  
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leiding van de Florentijnse architect Giovanni Lippi, ook wel Nanni di Baccio Bigio 
genaamd. Het gebouw werd eerst vergroot, daarna werd de gevel geheel vernieuwd, en 
in een aantal van de nieuwe ruimtes werden fresco’s aangebracht.50 Alleen in de 
privékapel op de eerste verdieping zijn de decoraties bewaard gebleven. De kleine 
asymmetrische ruimte werd tussen 1561 en 1563 versierd met fresco’s en stucwerk.51 In 
het midden van het plafond is het wapenschild van Bernardo te zien, dat lijkt op dat van 
zijn broer Giovanni. We zien de wapens van de familie Salviati en Medici hierin 
verwerkt, en het geheel is bekroond met een rode kardinaalshoed. Onder het wapen is 
het Maltezer kruis van de Orde van Malta zichtbaar, waarmee Bernardo zich 
onderscheidde van zijn broer (afb.13). Het altaarstuk was van de hand van Santi di Tito 
en toont een kruisigingsscène met engelen, Maria en Johannes de Evangelist. Het was 
een van de eerste grote opdrachten voor de Florentijnse schilder in Rome.52 Verder was 
de ruimte gevuld met fresco’s geschilderd door Francesco Salviati. De kunstenaar was 
ook na de dood van zijn mecenas Giovanni voor de familie Salviati blijven werken. Op 
de wanden vinden we voorstellingen van de Emmaüsgangers, de steniging van de 
heilige Stefanus, de bekering van Saulus, en Petrus die een bezeten jongen bevrijdt van 
de duivel. Daarnaast zijn er twee kleine scenes te zien, met Petrus die de zieken geneest 
en Paulus die een man doopt. In de hoeken van het plafond zijn de vier evangelisten in 
ovalen weergegeven. De schilderingen toonden Bernardo’s verbondenheid met de kerk 
en de Pauselijke Staat en pasten goed bij een man die net kardinaal was geworden en 
mogelijk de ambities had ooit de hoogste functie in de kerk te bekleden. Hoewel 
Bernardo ook betrokken was bij de Florentijnse fuorusciti in Rome, was het vooral zijn 
broer Giovanni die probeerde invloed binnen de Florentijnse politiek te behouden. 
Verwijzingen naar de geboortestad van de twee broers waren dan ook niet in het huis 
van Bernardo te vinden. In 1568 stierf Bernardo, voordat de verbouwing van zijn 
nieuwe palazzo geheel was voltooid. Onder leiding van zijn neef Antonio Maria, 
erfgenaam van de kardinaal, werd het werk voortgezet.53 
 

                                                
50 In 1568 waren de decoraties van alle kamers gereed. De kosten waren rond de 40.000 scudi. Morolli, 
Palazzo Salviati alla Lungara, 84. 
51 Battista Casella heeft het stucwerk aangebracht. Morolli, Palazzo Salviati alla Lungara, 120 en 121. 
Vlak voordat hij stierf in november 1563 in Rome, was Francesco Salviati bezig met het schilderen van 
twee portretten: een van Bernardo en een van Giovanni Salviati. 
52 Arnolds, Santi di Tito pittore di Sansepolcro, 6. 
53 Uiteindelijk erfde hertog Jacopo Salviati het palazzo. Hij ging pas in 1634 gebruik maken van het huis, 
toen hij na een schandaal, zoals zal worden beschreven in hoofdstuk 6, in Rome moest gaan wonen. Het 
was toen nog verhuurd aan de hertog van Bracciano. Hertog Jacopo liet het paleis opnieuw decoreren, 
onder andere door Giovanni Maria Morandi die een aantal mythologische voorstellingen schilderde met 
Bacchus en Ariadne, Orpheus en Euridice, Cefalo en Aurora, Pan en Siringa. Morolli, Palazzo Salviati 
alla Lungara, 130. 
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Alamanno’s nieuwe palazzo in Florence 

In tegenstelling tot zijn broers Giovanni en Bernardo, had Alamanno de nieuwe hertog, 
zijn neef Cosimo de’ Medici, vanaf het begin gesteund. Alamanno verbleef in Florence, 
hoewel deze tak van de familie hier nog geen eigen stadpaleis had. Wel bezat zij de villa 
bij Ponte alla Badia, een huis met bottegha in San Casciano, twee poderi in Val di Pesa, 
en vijf poderi met meerdere huizen in de omgeving van Florence.54 Het ‘probleem’ van 
het ontbreken van een eigen palazzo in Florence voor deze tak van de familie was door 
Alamanno’s vader Jacopo al onderkend. Wellicht daarom had hij aan het einde van zijn 
leven een aantal panden in Florence verworven. Aan het begin van de zestiende eeuw 
kocht hij enkele huizen in de via dello Studio, en in 1523 kocht hij nog een huis in de via 
del Corso, vlakbij het Palazzo Portinari.55 Mogelijk had Jacopo reeds zijn oog laten 
vallen op dit grotere pand. Hij zal geweten hebben dat de Portinari in financiële 
problemen zaten. De Medici-bank in Brugge, waar Tommaso Portinari werkte, was 
failliet gegaan en daardoor was sinds 1504 het huis in de via del Corso gedeeltelijk 
verhuurd aan de Monte de Pieta.56 Omdat deze tak van de familie Portinari geen 
mannelijke nakomelingen had, werd het huis in 1538 nagelaten aan het Spedale della 
Santa Maria Nuova. Jacopo Salviati was toen al overleden, maar zijn zoon Alamanno 
wist in 1546 het Palazzo Portinari uiteindelijk te verwerven.57  

Dit nieuwe palazzo voor de familie was zeer centraal gelegen, tussen het Piazza 
della Signoria en de Domkerk. Met de aankoop van dit grote pand in de stad kon 
Alamanno laten zien dat deze tak van de familie in Florence nog steeds een rol van 
betekenis speelde, vooral nu zijn broers zich ophielden in Rome en Pisa. Kardinaal 
Giovanni Salviati schreef nog voor de aankoop aan zijn broer Alamanno, dat hij dit 
palazzo altijd al in gedachten had voor de familie. Hij benadrukte dat de familie tot nu 
toe eigenaar was geweest van een woonhuis dat niet bij haar stand paste, en dat de koop 
van het Palazzo Portinari dus zeker doorgang moest vinden. Alamanno zou volgens 
Giovanni met deze aankoop een plek voor de familie kunnen creëren, met een ‘mooie 
façade’.58 Uit Giovanni’s brief blijkt dat het bezit van een groot palazzo in de stad status 
opleverde. Het was belangrijk voor de familie om op deze manier zichtbaar te zijn. 
Giovanni’s opmerking over de mooie façade onderschrijft dit nogmaals. Alamanno koos 
ervoor deze gevel te verfraaien met een wapenschild van de familie Medici boven de 

                                                
54 Pinchera, Lusso e decoro, 5. 
55 Karwacka Codini, Archivio Salviati: documenti sui beni immobiliari dei Salviati, 37. 
56 Sisi, Invitation to Palazzo Portinari Salviati, 6. 
57 Het palazzo Portinari was gebouwd in 1489, in opdracht van de zonen van Folco Portinari. In 1495 
kwam het in het bezit van Pigello’s kinderen, volgens de memoriale van Giovanni di Adovardo Portinari. 
Sisi, Invitation to Palazzo Portinari Salviati, 6. 
58 Hurtubise, Une famille-témoin les Salviati, 273. Hurtubise citeert de brief van Giovanni aan 
Alamanno, geschreven in Ferrara op 25 maart 1540 uit: BAV, Barberini, Salviati, Autogr. I/2 fasc.5. 
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deur, 59  een keuze die Giovanni zeer zeker niet kon waarderen. Het was een 
demonstratief teken van zijn trouw aan de familie, aangebracht om duidelijk te kunnen 
maken dat hij, in tegenstelling tot zijn broers, de nieuwe hertog Cosimo wél steunde.  
 
Tapijten voor het nieuwe huis 

Toen Alamanno en zijn vrouw Costanza Serristori het palazzo in de via del Corso 
betrokken, werd aan de architectuur en de structuur van het pand niet veel veranderd. 
De geschilderde wapens van de familie Portinari op de balken van de plafonds werden 
wel verwijderd, en vervangen door die van de Salviati (afb.14).60 Aan de inrichting werd 
daarentegen wel veel zorg besteed. Alamanno was al begonnen verschillende 
kunstenaars opdracht te geven voor werken om zijn huis mee te verfraaien. Op 26 maart 
van het jaar 1552 werd Francesco Salviati betaald voor een schilderij met een 
voorstelling van Adam en Eva (afb.15).61 Dit was in het jaar dat de schilder ook aan het 
werk was voor kardinaal Giovanni in diens palazzo in Rome. Alamanno had de 
kunstenaar echter uitgenodigd om van Rome naar Florence te komen en langere tijd 
voor hem te werken. Waarschijnlijk was dit in overleg met Giovanni geweest. De 
bloemen op de voorgrond van de Adam en Eva suggereren volgens Costamagna een 
samenwerking met een noorderling, mogelijk Jan van der Straet (Stradanus). De keuze 
van het onderwerp reflecteerde volgens Baroni het belang dat aan Adam en Eva werd 
gehecht, en waarmee het eucharistieoffer werd verantwoord na de eerste sessie van het 
concilie van Trente. 62  In Florence maakte Francesco nog twee werken voor zijn 
Florentijnse opdrachtgever: een Madonna met kind en Johannes en een Opwekking 
van Lazarus (afb.16). Alamanno had er tevens voor gezorgd dat de kunstenaar werd 
geïntroduceerd aan het hertogelijk hof van Cosimo I.63 Vasari beschreef hoe hij werd 
voorgesteld: ‘parlando Messer Alamanno a sua eccellenza e dicendogli che Francesco 
desiderava che gli fussa dato a dipingere il salotto dell’ udienza, che è dinanzi alla 
cappela del palazzo ducale, e che non si curava d’ altro pagamento, ella si contentò che 

                                                
59 Vasari, Le vite (1568), 1164. ‘(…) un tondo d’arme ducale, che altra volta aveva fatto e posta sopra la 
porta del palazzo di M. Alamanno’. 
60 Bartoli, ‘Le chiavi del pentagramma architettonico’, 243. 
61 Het werk komt voor de eerste keer voor in een document van 26 maart 1553, toen Francesco Salviati 
door Alamanno Salviati werd uitgenodigd om van Rome naar Florence te komen. Costamagna in 
Monbeig Goguel, Francesco Salviati (1510-1563) o la bella maniera, 166. AS, ‘Libro di commercio’, Serie 
III: filz.25, c.323. Het werk komt daarna voor in de inventaris van Rome op 26 februari 1662, en in de 
inventaris van het Palazzo aan de Lungara in Rome in 1691. Daarna kwam het in bezit van Caterina 
Zefferina Salviati, de laatste van de ‘Romeinse tak’ van de Salviati, en gaat via haar naar de familie 
Colonna. Door Pietro Fachetti is dit werk in 1602 gekopieerd op de muur van de Chigi-kapel in de Santa 
Maria del Popolo in Rome, samen met een verhaal uit Genesis en de vier jaargetijden, in opdracht van de 
familie Chigi. 
62 Baroni, ‘Francesco Salviati e Giovanni Stradano’, 491-492. 
63 Hurtubise, Une famille-témoin les Salviati, 299. Deze tapijten komen later terug in de inventaris uit 
1583 van Jacopo di Alamanno Salviati. Zie hiervoor: Meoni, Gli Arazzi dei musei Fiorentini, 502. 
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ciò gli fusse conceduto’.64 Alamanno sprak met de hertog en overtuigde zijn neef 
uiteindelijk om Francesco in dienst te nemen voor de schilderingen in de Sala 
d’Udienza (1543-1545) in Palazzo Vecchio. De kunstenaar begon aan de opdracht in 
hetzelfde jaar dat hij voor Alamanno nog een schilderij met De Heilige familie en 
Johannes de Doper vervaardigde.65  
 Een van de grootste uitgaven die Alamanno deed voor zijn nieuwe interieur was 
de aankoop van een aantal tapijten. In het kasboek uit 1549 zijn hiervoor de betalingen 
te vinden aan de tapijtwever Jan Rost.66 Rost had in datzelfde jaar een nieuw contract 
gekregen bij Cosimo de’ Medici, voor tien jaar.67 De hertog had de tapijtwever samen 
met Nicolas Karcher enkele jaren eerder van Vlaanderen naar Florence gehaald om een 
tapijtwerkplaats in te richten in Florence, speciaal voor het hertogelijk hof. Tapijten 
waren in het midden van de zestiende eeuw een van de meest kostbare objecten. 
Alamanno had de mogelijkheid om deze te bekostigen en, veelzeggender, ze persoonlijk 
bij de tapijtweverij van de hertog te laten maken. Hieruit bleek dat de goede band die 
Alamanno met zijn neef Cosimo wilde onderhouden, hem ook wat opleverde. Uit de 
inventaris van het Palazzo Salviati, opgemaakt in 1583, weten we dat er in ieder geval 
twee series tapijten in het palazzo hingen: een met de vier seizoenen en een met de vier 
tijden van de mens. Van de hand van Francesco Salviati zijn voortekeningen bekend 
voor de vier afzonderlijke jaargetijden, en voor drie van de vier ‘Tijden van de Mens’, de 
gouden tijd, brons tijd, en de ijzer tijd.68 Het zou kunnen dat dit de ontwerpen zijn voor 
de tapijten van Alamanno. Daarnaast werd in de inventaris een voorstelling met een 
zonnewagen genoemd69 en een tapijt met Dante en Vergilius (afb.17).70 Het laatste 
tapijt, geweven tussen 1547 en 1549, heeft in de bovenrand het wapen van de familie 
Salviati en toont in het midden de ontmoeting van Dante met Vergilius. Het karton was 
enkele jaren daarvoor gemaakt en waarschijnlijk tot stand gekomen door een 
samenwerking tussen Francesco Salviati en Stradanus, beide kunstenaars die werkten 

                                                
64 Vasari, Le vite, (1568), 1156. Vertaling: ‘Alamanno sprak met zijn Excellentie en zei hem dat Francesco 
graag de opdracht wilde om de Salotto dell’Udienza te beschilderen, welke was gesitueerd tegenover de 
kapel van het groothertogelijk paleis, en dat hij niets gaf om betalingen; en de Hertog was tevreden en 
het werd aan hem toegekend’. 
65 Mortari, Francesco Salviati, 103. Hiervoor was hij betaald op 25 augustus 1543. 
66 Adelson, European Tapestries, 386, 393 noot 8. AS, Serie III: 25, fol.181s. In de ‘debtori e creditori’ 
van Alamanno Salviati, op 19 oktober 1549: ‘(…) a maestro Giovanni del rosto araziere sono per alle 219 
– di panni darazo fattomi in cinque panni dua tre pannetti e dua portiere (…)’. 
67 Baroni en Sellink, Stradanus 1523-1605: court artist of the Medici, 63. 
68 Meoni, Gli Arazzi dei musei Fiorentini, 50-51. 
69 In het Nationaal Museum van Stockholm bevindt zich een tekening van de hand van Stradanus met 
een voorstelling van de zonnewagen. Dit zou het ontwerp voor het tapijt van Alamanno kunnen zijn. 
70 Meoni, Gli Arazzi dei musei Fiorentini, 502; Adelson, European Tapestries, 393, noot 8; Heikamp, 
‘Die Arazzeria Medicea im 16. Jahrhundert: neue studien’, 43-45. 
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voor de tapijtwerkplaats van Cosimo I.71 Er zijn geen andere tapijten bekend uit dezelfde 
periode waarin Dante of de Divina Commedia de hoofdrol spelen.72 Het onderwerp kan 
wel in verband worden gebracht met een latere serie tekeningen van Stradanus die hij 
voor de literator en kunstverzamelaar Luigi Alamanni had gemaakt. De serie verbeeldt 
het verhaal van de Divina Commedia en was vervaardigd tussen 1587 en 1588. In een 
van de eerste tekeningen zien we Vergilius die verschijnt aan Dante (afb.18). Afgezien 
van het feit dat de twee figuren zijn omgedraaid, vertoont de tekening veel 
overeenkomsten met het ontwerp voor het tapijt. Mogelijk heeft Stradanus het karton 
voor het tapijt als voorbeeld gebruikt.  
 Alamanno’s keuze voor een tapijt met een voorstelling van Dante zou een poging 
geweest kunnen zijn, zijn binding met Florence te tonen. In de Florentijnse literaire 
academies werd op dat moment veel discussie gevoerd over de Toscaanse taal, die werd 
beschouwd als de meest oorspronkelijke. Daarbinnen werd Dante gezien als een van de 
grootste Florentijnse schrijvers. Het ontwerp voor het tapijt van Alamanno Salviati en 
de latere opdracht van Luigi Alamanni voor een tekeningenserie van de Divina 
Commedia pasten in deze aandacht voor de eigen Toscaanse identiteit en taal. Door 
Dante te laten afbeelden op een tapijt, en dit op te hangen in zijn nieuwe palazzo in de 
stad, kon Alamanno zijn kennis, geleerdheid, en liefde voor het Florentijnse vaderland 
betuigen.73 Alamanno was zeker niet alleen in zijn keuze voor Dante om zijn interieur te 
verfraaien, wel lijkt het medium waarvoor hij had gekozen uniek.  
 
Een kamer met naakten  

In 1553 gaf Alamanno de schilder Agnolo Bronzino de opdracht voor een schilderij met 
een afbeelding van Venus, Cupido en satyr, tegenwoordig in de collectie van de Galleria 
Colonna te Rome (afb.19). Dit werk was een aanvulling op de schilderijen die hij al 
eerder had aangeschaft, namelijk een kopie door Michele di Ridolfo Ghirlandaio van 
Michelangelo en Pontormo’s Venus en Cupido, en twee geschilderde versies van 
Michelangelo’s beelden van de Nacht en de Dageraad, ook door Ghirlandaio (afb.20, 21 
en 22). De originele beelden sieren de tombe van Giuliano de’ Medici (Nacht) en de 
tombe van Lorenzo II de’ Medici (Dageraad) in de nieuwe sacristie van de San Lorenzo 

                                                
71 Volgens Adelson moet dit tussen 1545 en 1548 zijn geweest. Adelson, European Tapestries, 388-389. 
Baroni meent echter dat het tapijt gedateerd moet worden tussen 1550 en 1554. Baroni en Sellink, 
Stradanus 1523-1605: court artist of the Medici, 62. Stradanus werkte in de werkplaats van Rost toen 
hij net in Florence was en voordat hij in dienst kwam van de werkplaats van Vasari. De twee kunstenaars 
hadden ook al eerder samengewerkt. Adelson denkt ook dat het mogelijk is dat Stradanus aan het karton 
heeft meegewerkt. Adelson, European Tapestries, 385, 388-389. Alessandro Baroni is echter van 
mening dat het ontwerp grotendeels van Stradanus is. Baroni, Jan van der Straet detto Giovanni 
Stradano, 182. 
72 Adelson, European Tapestries, 389. 
73 Idem, 387. 
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in Florence. De geschilderde kopieën voor Alamanno hingen samen met de twee werken 
met Venus en Cupido in één ruimte.74 Zij passen op het eerste gezicht goed bij elkaar. 
Alle vier de werken tonen een naakte vrouw die liggend het beeldvlak bijna volledig 
inneemt.  

De Venus en Cupido van Michelangelo en Pontormo was oorspronkelijk 
gecommissioneerd door de Florentijnse bankier Bartolomeo Bettini rond 1532, voor het 
slaapvertrek van zijn huis in Florence.75 Bettini wilde naast de Venus en Cupido, de drie 
beroemde dichters Dante, Petrarca en Boccaccio door Bronzino in de lunetten van de 
kamer afgebeeld hebben. De Venus en Cupido moest een visuele aanvulling zijn op de 
liefdespoëzie die de portretten van de drie Toscaanse dichters in herinnering brachten.76 
Het was een ambitieus decoratieprogramma, maar werd helaas nooit volledig voltooid. 
Het schilderij met Venus en Cupido was maar amper in bezit geweest van Bettini, toen 
het in 1534 werd aangekocht door hertog Alessandro de’ Medici.77 Volgens Vasari was 
het zelfs met dwang van de schilder afgepakt en aan Alessandro gegeven,78 mogelijk 
omdat Bettini een fervente republikein was. Volgens Richard Aste in zijn artikel over de 
kamer van Bettini, wilde de opdrachtgever laten zien dat hij was opgeklommen van 
bankier naar een geleerde patroon. Ook suggereert Aste dat hij zich wilde meten met de 
rijke Florentijnse elite, zoals de familie Salviati en de Medici.79 Hij vergeet daarbij dat 
het juist Alamanno Salviati was die twintig jaar later Bettini’s schilderij liet kopiëren 
voor zijn eigen palazzo. Alamanno zocht echter door zijn keuze van dit werk niet zozeer 
een verbinding met de eerste eigenaar, de republikein Bettini, als wel met het 
groothertogelijke hof. Het schilderij van Michelangelo en Pontormo was op dat moment 
al lange tijd in het bezit van de Medici. De kopieën van de Nacht en Dageraad van 
Michelangelo die Alamanno naast de Venus en Cupido liet hangen, maakten de 
connectie met het hof van de Medici alleen maar groter. Daarnaast speelde de Venus en 
Cupido in het Palazzo Salviati een iets andere rol dan in de kamer van Bettini. De 
nadruk lag hier niet alleen op de verbeelding van de liefdespoëzie, maar vooral op de 
erotiek van de naakte lichamen die Michelangelo had verbeeld. 

                                                
74 In de inventaris van 1583 werden alle werken foutief toegeschreven aan Bronzino. Fazzini, 
‘Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento’, 204. AS, ‘Inventario’ Serie III: 110, 79r. ‘In camera 
su la sala dipinta: Tre simili tocchi d’oro dentrovi la Notte … e l’aurora di mano del Bronzino Vecchio’. 
75 Pontormo had het ontwerp van Michelangelo overgebracht op paneel. De tekening van Michelangelo 
is ook bewaard gebleven en nu in de collectie van het British Museum, Londen. 
76 Compton, ‘Omnia vincit amor: the sovereignity of love in Tuscan poetry and Michaleangelo’s Venus 
and Cupid, 250. 
77 Aste, ‘Bartolomeo Bettini and his Florentine ‘chamber’ decoration’, 3. 
78 Vasari, Le Vite (1568), 1022. ‘Avendi in tanto finito Iacopo [Pontormo] di dipingere la Venere dal 
cartone del Bettino, la quale riuscì cosa miracolosa, ella non fu data a esso Bettino per quel pregio che 
Iacopo gliela avea promessa, ma da certi furagrazie, per far male a Bettino, levata di mano a Iacopo quasi 
per forza  a data al duca Alessandro, rendendo il suo cartone al Bettino’. 
79 Aste, ‘Bartolomeo Bettini and his Florentine ‘chamber’ decoration’, 11. 
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Drie werken van Allori  

Bronzino’s belangrijkste leerling, Alessandro Allori, werkte veelvuldig voor de Salviati. 
De eerste opdracht die de jonge schilder voor de familie had uitgevoerd was een 
postuum portret van kardinaal Giovanni Salviati in 1562, mogelijk in opdracht van een 
van diens broers.80 Dit was het begin van een zeer vruchtbare relatie tussen de schilder 
en de familie, die later door Alamanno’s zoon Jacopo werd voortgezet. De schilder 
verbleef zelfs enige tijd in de villa bij Ponte alla Badia. Voor Alamanno vervaardigde hij 
drie grote werken voor het Palazzo Salviati, die pas na de dood van Alamanno in de villa 
kwamen te hangen. De schilderijen zijn beschreven door Raffaello Borghini in zijn Il 
Riposo: ‘Per Alamanno Salviati fece tre gran quadri, che furon posti nella maggior sala 
della sua Villa al Ponte alla Badia nel primo si vede Plutone, che rapisce Proserpina, nel 
secondo Enea che porta in salvo Anchise dallo abbruciamento di Troia, e nel terzo 
Narcisso, che si specchia nel fonte: dipinse eziandio in detta Villa molte historiette, e 
grottesche con vari adornamenti’.81  Het ging om een zeer groot paneel met De roof van 
Proserpina, en twee schilderijen van een iets kleiner formaat met Aeneas die zijn vader 
redt uit het brandende Troje en een Narcissus bij de bron (afb.23-24). 82  In de 
betalingsboeken van de Salviati vinden we een verwijzing naar het transport van de 
werken. Volgens het Libro di commercio is er in 1572 en 1575 betaald voor het vervoer 
van respectievelijk de ‘Arciso’, de Narcissus, en het schilderij met Aeneas en zijn vader 
naar de villa bij Ponte alla Badia.83 Alamanno’s zoon Jacopo moet hiervoor opdracht 
hebben gegeven. Dit viel samen met de laatste fase van de restauratie en verbouwing 
van de villa, die was begonnen onder Alamanno.  
 De verhalen van Proserpina en Narcissus zijn ontleend aan de Metamorfosen van 
de dichter Ovidius. Het verhaal van Aeneas is door Vergilius beschreven in het Latijnse 
heldendicht de Aeneis. We weten dat Allori in 1578 de kartons voor een tapijtenserie 
met een voorstellingen van Pluto, en van Proserpina heeft gemaakt. Deze hing enige 
jaren in Villa Medici in Poggio a Caiano.84 Het kan zijn dat de schilderijen voor 

                                                
80 Karwacka Codini, ‘La committenza dei Salviati ad Alessandro Allori’, 684.  
81 Borghini, Il Riposo, 625. Vertaling: ‘Voor Alamanno Salviati maakte hij drie grote schilderijen, die 
hingen in de grote zaal van zijn villa bij Ponte alla Badia, in de eerste ziet men Pluto die Proserpina rooft, 
in de tweede Aeneas die Anchises redt uit het brandende Troje en in de derde Narcissus, die zijn 
spiegelbeeld ziet in de bron; hij schilderde tevens in deze villa vele vertellingen, en grotesken met diverse 
versieringen’.  
82 Catalogo delle pregevoli collezioni di oggetti d’arte e mobili antichi spettanti al signor Marchese di 
Riofreddo ed ai signori Gagliardi di Firenze, 38-39. Cat.nr. 299, 300 en 301. Op het schilderij met de 
roof van Proserpina vinden we het signatuur ‘Alexander Allorius Angeli Bronzini alumnus, faciebat A.D. 
MDLXX’, op het werk met de brand in Troje ‘Alex[ander]All[oriu]s  fa[ciebat] MDLXXII A.  
83 Karwacka Codini, Archivio Salviati, 50. AS, ‘Libri di Commercio’, III: 57, ‘Libro di Messer Alamanno 
di Messer Jacopo Salviati chiamato libro della muraglia del Palazzo del Ponte alla Badia’, 133d, 157d, en 
III: 77, c.11s.   
84 Deze suggesties is voor het eerst gedaan in: Pierguidi, ‘Quadri grandi come arazzi: Mantegna, Garofalo, 
Allori’, 8, The J. Paul Getty Museum Los Angeles (ongepubliceerd). De vier tapijten werden uiteindelijk 
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Alamanno het voorbeeld hiervoor zijn geweest. De drie scenes lijken afgezien van de 
keuze voor onderwerpen uit de klassieke literatuur, onderling weinig verband te 
hebben. Voor welke ruimte in Palazzo Salviati de schilderijen oorspronkelijk bedoeld 
waren is ook onbekend. De interesse voor de vertellingen uit de antieke literatuur, die 
uit deze opdrachten blijkt, deelde Alamanno met zijn zoon Jacopo. Diens verhuizing van 
de werken naar de villa bij Ponte alla Badia viel samen met de afronding van 
restauraties aan het gebouw. Mogelijk wilde Jacopo met deze schilderijen de villa ook 
opnieuw inrichten.  
 
De villa bij Ponte alla Badia  

De villa bij Ponte alla Badia had Alamanno na de dood van zijn vader in zijn bezit 
gekregen. Pas tussen 1568 en 1573, meer dan dertig jaar na de dramatische gebeurtenis, 
vonden de eerste grote verbouwingen en renovaties plaats, zoals opgetekend in het 
Libro della muraglia del Palazzo del Ponte alla Badia.85 Het ging voornamelijk om de 
reconstructies van de binnenplaats die tijdens de brand in 1529 beschadigd was geraakt. 
De eerste betalingen voor de restauratie komen uit april 1570 en werden gedaan aan 
Bartolomeo di Domenico. Hij werd betaald ‘per tondi di storie mi fa al Palazzo’.86 De 
nieuwe vergulding was in handen van Taddeo Francesco Curradi Battiloro.87  Het 
kasboek geeft ook aan dat er vier tondi werden vervangen door nieuwe.88 Mozatti doet 
in zijn laatste studie naar Rustici de suggestie dat het tondo met de twee putti niet van 
de beeldhouwer zou zijn, maar een van de vier werken uit de jaren ’70.89 Het tondo is 
inderdaad enigszins afwijkend in stijl. Welke andere drie tondi vervangen zijn in 
dezelfde tijd, heb ook ik niet met zekerheid kunnen achterhalen. Omdat de Vittoria op 
de strijdwagen twee keer voorkomt, zou het kunnen dat één van deze een vervanging 
was voor een verloren gegaan exemplaar. Er is echter te weinig bewijs om dit te 
concluderen. Tijdens de herstelwerkzaamheden aan de binnenplaats, werden er tevens 
nieuwe schilderingen aangebracht binnenin de villa. In het Libro staan de kunstenaars 
vermeld die Alamanno in dienst nam om deze decoraties uit te voeren.90 We zien de 

                                                                                                                        
door Benedetto Squilli gemaakt en waren in maart 1579 klaar. In 1589, het jaar van het huwelijk, schenkt 
Ferdinando I ze aan kardinaal Alfonso Giesualdo in Rome. Heikamp, ‘Die Arazzeria Medicea im 16. 
Jahrhundert: neue studien’, 58. 
85 Karwacka Codini, Archivio Salviati, 49, en noot 13. In 1706 heeft hertog Antonino (1639) de villa 
opnieuw later renoveren voor 7000 florijnen. Hurtubise, le famille temoin, 385-386, noot 67. 
86 Karwacka Codini, Archivio Salviati, 50. AS, ‘Libri di Commercio’, III: 57, 100. 
87 Ibidem. In juni 1570: door Simone di Michele aan Luca di Giovanni en aan Taddeo di Francesco ‘voor 
‘60 borchie grandi e 30 borchie minori di legnio’ voor het decoreren van de ruimte. 
88 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 161. Het ‘Libro’ in het archief geeft ook aan dat er 
vier tondi zijn vervangen. 
89 Mozzati, Giovanfrancesco Rustici, 151. 
90 AS, ‘Libro di Messer Alamanno di messer Jacopo Salviati chiamato libro della muraglia del Palazzo del 
Ponte alla Badia. Conti di tutto quello che si spenderà in restaurarlo dal 28 maggio 1568 al 1573’. 
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namen van Giovanni Strada ‘pittore fiammingo’ (Stradanus), Bastiano di Bendetto 
‘doratore’, Giovanni Bizelli, Lorenzo Sciorina en Alessandro di Benedetto Pieroni, een 
leerling van Alessandro Allori.91 We weten in ieder geval dat Stradanus voor Alamanno 
een ‘tavola dipinta de la frutta’ heeft gemaakt in 1571. Mogelijk is dit een van de vroegste 
voorbeelden van een stilleven.92 Of dat werk speciaal voor de villa was gemaakt, is niet 
zeker.  
 Dat Alamanno pas veertig jaar na de brand zijn aandacht richtte op de villa, 
kan verschillende redenen hebben. Mogelijk was hij na de aankoop van het palazzo in 
de via del Corso in Florence minder geïnteresseerd geraakt in het huis bij Ponte alla 
Badia. Dit was nu immers niet meer zijn enige residentie in Toscane. Bovendien had hij 
nog enkele andere landgoederen met huizen rondom Florence waar hij kon verblijven. 
Daarnaast zou het kunnen dat de beschadigingen aan de villa meer cosmetisch dan 
structureel van aard waren en dat het Alamanno en zijn gezin geenszins belette om hier 
te verblijven. Een laatste reden zou kunnen zijn dat de vernieuwingen pas na 
aansporing van Alamanno’s zoon Jacopo waren gestart. Alamanno maakte zelf de 
voltooiing van de nieuwe binnenplaats in 1573 niet meer mee. Omdat hij twee jaar voor 
de afronding kwam te overlijden, heeft zijn zoon Jacopo veel invloed gehad op de laatste 
fase van het restauratieproject.  
 
Conclusie  

De ‘Romeinse’ tak van de familie begon bij Jacopo di Giovanni Salviati, die zich aan het 
begin van de zestiende eeuw in Rome had gevestigd. Zijn actieve politieke leven had de 
basis gelegd voor de carrières van zijn zonen Giovanni, Bernardo, en Alamanno. De 
benaming ‘Romeins’ moet echter niet te letterlijk worden genomen. Jacopo mocht dan 
wel naar Rome zijn verhuisd, hij bleef zich tot zijn dood zeer actief bemoeien met de 
politiek in Florence, evenals zijn zonen. De broers Giovanni en Bernardo waren beide 
kardinaal geworden, en beiden bleven zich sterk maken voor de Florentijnse fuorusciti 
in Rome. Zij hadden zich uitgesproken tegen de aanstelling van Alessandro de’ Medici, 
en ook hun eigen neef Cosimo hadden zij liever niet aan het hoofd van de Florentijnse 
staat gezien. Dit kwam voort uit de angst voor te veel macht bij een enkel individu en de 
daarbij behorende kans op tirannie. Na de slag bij Montemurlo in 1537 was de 
verhouding tussen Cosimo, en Giovanni en Bernardo tot een dieptepunt gekomen, en 
namen zij meer afstand van de familie Medici. Dat Giovanni zijn motto ‘Semper’ 
veranderde in het Griekse ‘Aeithales’, kwam daar naar mijn idee direct uit voort. Uit de 

                                                
91 Karwacka Codini, Archivio Salviati, 50. 
92 Lecchini Giovannoni, Alessandro Allori, 227; Baroni, Stradanus 1523-1605: court artist of the Medici, 
48. 



 

 -100- 

decoraties van het palazzo van Giovanni kan verder geconcludeerd worden dat hij de 
band met zijn geboortestad niet had verloren. Dit was onder andere zichtbaar in de 
privékapel, waar de geschiedenis van Johannes de Doper, de naamheilige van Giovanni 
én patroonheilige van Florence, was afgebeeld. Giovanni was door zijn verblijf in Rome 
niet minder ‘Florentijns’ geworden. Mogelijk wilde hij de band met Florence juist 
bevestigen, nu hij in conflict was geraakt met Cosimo de’ Medici; hij wilde hiermee zijn 
relatie met Florence als stad tonen. Voor Bernardo leek dit minder van belang. Nadat hij 
lange tijd in Frankrijk had doorgebracht, leek hij zich in Rome te richten op zijn carrière 
als kardinaal, en de decoratie van zijn palazzo zette hij daarbij in. 

Anderzijds had hun broer Alamanno Florence nooit verlaten. Hij had zich 
gevestigd in Palazzo Salviati in de via del Corso, in het centrum van de stad. Door de 
aankoop van dit huis kon hij voor zijn familie een prominente plek in de stad claimen. 
Tegelijk bracht het palazzo hem persoonlijk meer aanzien. Alamanno had de nieuwe 
hertog Cosimo I de’ Medici na diens aanstelling in alle opzichten gesteund. Door de 
goede band met Cosimo, kon hij gemakkelijk toegang te krijgen tot de prestigieuze 
groothertogelijke tapijtenweverij, maar ook tot de schilderijencollectie van de hertog. 
Het was geen eenzijdige verhouding. Er vond uitwisseling plaats van kunstenaars tussen 
het hof en Alamanno Salviati, en de laatste introduceerde tevens nieuwe kunstenaars, 
zoals Francesco Salviati, aan het hof. Alamanno lijkt ver verwijderd van de ideeën en 
standpunten van zijn broers. Echter, een belangrijke conclusie die getrokken kan 
worden, is dat de politieke tegenstelling binnen de familie Salviati ten aanzien van de 
familie Medici, nooit voor wrijving of een breuk tussen de familieleden heeft gezorgd. 
Giovanni, Bernardo, hun zus Maria, en Alamanno Salviati bleven, ondanks hun 
verschillende houdingen, allen een liefde voor de stad Florence én hun eigen familie 
betuigen. 



 

 -101- 

Afbeeldingen  
 
 

 

 
 

 

afb.1: Pier Francesco Foschi, Portret van Giovanni  
Salviati, 1540-1550, olieverf op doek, 88 x 63 cm.,  

Pushkin Museum, Moskou. 

afb.2: Palazzo Salviati-Della Rovere  
(nu Palazzo dei Penitenzieri), Rome. 



 

 -102- 

    

    
 
 

 

 
 
 

afb.3: Francesco Salviati, 
plafondschilderingen, ca.1552, fresco, 
Palazzo della Rovere, Rome. 

afb.5: Francesco Salviati, Motto en embleem 
van kardinaal Giovanni Salviati, ca.1552, 
fresco, Palazzo della Rovere, Rome. 

afb.4: Francesco Salviati, Embleem van de familie Salviati, ca.1552, fresco,  
Palazzo della Rovere, Rome. 

afb.6: Tegel met de ‘broncone’ en het motto 
‘Semper Virens’, 1450-1500, terracotta, Florence. 
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 



 

 -103- 

    

 
 

 

 
 

             

            

afb.7: Anoniem, Wapen van kardinaal Giovanni Salviati en een detail, frontispice van 
Florentinus Raggius’ ‘De proportione’, 1513-1525, BCR, Rome. 

afb.8: Nuno Garcia de Toreno, Salviati Planisfeer, 1525-
1526, tekening op perkament, 205 x 93 cm., BMLF, Florence. 

afb.9: Sebastiano del Piombo, 
Dubbelportret met Giovanni Salviati,  

1530-1531, olieverf op paneel, 107 x 90,5 
cm., Ringling Museum, Sarasota. 

afb.10: Francesco Salviati, Gian 
Battista Salviati, 1543-1544, 

olieverf op paneel, 69,7 x 48,2 cm., 
Ringling Museum, Sarasota. 



 

 -104- 

 

 
 
 

    

    
 

 

 
  

afb.11: Palazzo Salviati della Lungara, Rome. 

afb.12: Anoniem, Kardinaal 
Bernardo Salviati, na 1561. 

afb.13: Francesco Salviati, plafond van 
de kapel, 1561-1563, fresco, Palazzo 
Salviati della Lungara, Rome. 

afb.14: Anoniem, plafondschilderingen, 15de eeuw, overschilderd in de 
16de eeuw, Palazzo Salviati, Florence. Bron: Banca Toscana. 



 

 -105- 

             

             
 
 

             

             
 
 
 
 

afb.15: Francesco Salviati, Adam en Eva,  
ca. 1553, olieverf op doek, 230 cm x 181 cm., 

Palazzo Colonna, Rome. 

afb.16: Francesco Salviati,  
Opwekking van Lazarus, 1545-1548,  

olieverf op doek, 89 x 65,5 cm,  
Palazzo Colonna, Rome. 

afb.18: Giovanni Stradanus, Ontmoeting 
van Dante en Vergilius, ca.1587-1588, pen 

en inkt, aquarel in bruin, 34 x 24 cm.,  
Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence. 

afb.17: Francesco Salviati, Giovanni 
Stradanus, en Jan Rost en werkplaats, 

Ontmoeting tussen Dante en Vergilius, 
1547-1549, wol en zijde, ca. 520 x 460 cm., 
Minneapolis Institute of Art, Minneapolis. 



 

 -106- 

 

 
 
 

 

 

afb.19: Agnolo Bronzino, Venus, Cupido en Satyr, 1553-1555, olieverf op paneel, 135 x 231 cm., 
Palazzo Colonna, Rome. 

afb.20: Michele di Ridolfo Ghirlandaio, Venus en Cupido, vóór 1553, olieverf op paneel,  
135 x 193 cm., Palazzo Colonna, Rome. 



 

 -107- 

 

 
 
 

 

 

afb.21: Michele di Ridolfo Ghirlandaio Nacht, vóór 1553, olieverf op paneel, 135 x 196 cm.,  
Palazzo Colonna, Rome. 

afb.22: Michele di Ridolfo Ghirlandaio Dageraad, vóór 1553, olieverf op paneel, 135 x 196 cm., 
Palazzo Colonna, Rome. 



 

 -108- 

 

 
 

 

 
 

 

afb.23: Alessandro Allori, Roof van Proserpina, 
ca.1570, olieverf op paneel, 228,5 x 348 cm., 
Getty Center, Malibu. 

afb.24: Alessandro Allori, Narcissus, ca. 1572, 
olieverf op paneel, 90,2 x 110,5 cm.,  
Turkse Ambassade, Washington. 

afb.25: Alessandro Allori, Aeneas en het 
brandende Troje, ca. 1572,  
olieverf op paneel, 90,2 x 110,5 cm.,  
Turkse Ambassade, Washington. 


