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6. SALVIATI IN DE ZEVENTIENDE EEUW 

Kunst, religie en poëzie 

Hertog Jacopo Salviati (1607-1672) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding  

Op 16 november 1607 werd Jacopo Salviati geboren in Florence. Hij was de zoon van 
Lorenzo Salviati en Maddalena Strozzi, en de kleinzoon van Jacopo Salviati (1537-1586). 
Voor een telg uit een patricische familie van wolhandelaren en bankiers was het niet de 
meest voorspoedige tijd om op te groeien. De textielproductie en -handel, een van de 
grootste inkomstenbronnen voor de stedelijke elite, was met de opkomst van de 
handelsschepen van de Nederlanders en Engelsen en de afnemende vraag naar 
Florentijns textiel, aan het einde van de zestiende eeuw in vergelijking met de decennia 
daarvoor gehalveerd.1 Dit betekende echter niet meteen het einde van de stedelijke 
handel in Florence. Een groot deel van de patricische families, en zeker ook de eerste 
groothertogen, waren er juist op gericht geweest deze handel te beschermen en op peil 
te houden. Dit deden zij door de aandacht te verleggen van de familiecompagnie naar 
het ‘handelsbedrijf’, waarin meerdere personen investeringen konden doen. Dit werd 
voor een groot aantal patriciërs van de oude elite, de nieuwe manier om geld te 
verdienen binnen de Europese textielhandel.2 Het geld werd weer geïnvesteerd in de 
stedelijke economie: de lokale textielindustrie, de zijde-industrie, winkels en kleine 
handwerkplaatsen. Ook werd het besteed aan verbouwingen van palazzi, interieurs, 

                                                
1 Litchfield, Emergence of a bureaucracy, 205. 
2 Idem, 206-207. 
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kunstwerken en verzamelingen, bruidsschatten, en levensonderhoud. 3  De sterke 
stedelijke handelstraditie die de stadstaat altijd had gekenmerkt, was dus nog steeds 
aanwezig, ook onder de Medici groothertogen. Het Florentijnse patriciaat bleek 
daardoor in staat om veel van haar eigen originele stedelijke identiteit te behouden, en 
daarbij veel van haar machtsposities in de stad.4 Aan het begin van de zeventiende eeuw 
kwamen echter de eerste tekenen van een zware economische recessie in Europa, die 
het dieptepunt bereikte in jaren 1619-1620. De crisis raakte Toscane het hardst in de 
jaren twintig. Daarnaast kampte het gebied met andere problemen, zoals de zeer slechte 
oogst in 1621 en dreiging van de pest, die rond 1630 werkelijk richting de stad leek te 
komen.5 Ook de familie Salviati had last van deze economische neergang. Aan het begin 
van de zeventiende eeuw stond zij aan het hoofd van nog maar drie geregistreerde 
compagnie in Florence, en twee in Pisa.6 Zij had in 1608 de ooit zo welvarende 
compagnia in de wolhandel, Alamanno d’ Antonio Salviati & C.i. lanaioli in garbo in 
Firenze, al moeten opgeven. Ook had de familie de meeste buitenlandse vestigingen van 
de bank gesloten. De bank in Florence, die ooit onder beheer stond van Antonio en 
Filippo Salviati, werd in 1602 samengevoegd met die in Pisa. In 1639 ging deze 
vestiging, onder leiding van Vincenzo Salviati (1585-1654), zelfs in naam over naar de 
andere compagnons Niccolo Albizzi en Francesco Pitti.7 De Florentijnse Salviati lijken 
dus aan het begin van de zeventiende eeuw hun positie als bankiers- en 
handelaarsfamilie steeds meer kwijt te raken. Leden van de Romeinse tak van de familie 
hadden zich al veel eerder, rond het midden van de zestiende eeuw, op andere 
mogelijkheden gericht. Zoals al eerder vermeld, bekleedden enkele familieleden functies 
aan het hof van de Medici of aan het pauselijk hof in Rome. Een voordeel dat deze leden 
van de familie hadden, was dat zij in een directe lijn verbonden waren met de eerste 
groothertog Cosimo I. Maria Salviati was getrouwd geweest met Giovanni de Medici, en 
was de moeder van de eerste groothertog Cosimo I. Ook haar zus Francesca was door 
het huwelijk met Ottaviano de Medici, aan de heersende familie verbonden. 8 De nauwe 
banden tussen de twee families werden in de zeventiende eeuw nog steeds door de 
Salviati gebruikt en gaven hun enige macht, invloed en status. 
 

                                                
3 Idem, 213. 
4 Dit is ook al geconcludeerd door Henk van Veen. Van Veen, ‘Princes and Patriotism’, 64. 
5 Hall, Florence and the Medici, 179. 
6 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 367. 
7 Idem, 367-368. 
8 Zoals in hoofdstuk 2 besproken, was de connectie tussen de twee families al in de vijftiende eeuw 
begonnen met het huwelijk van Caterina de’ Medici en Alamanno Salviati (1389-1456). Later trouwde 
Jacopo Salviati (1461-1533) met Lucrezia de Medici, dochter van Lorenzo il Magnifico. 
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Land en adellijke titels 

Beide takken van de familie bezaten in de zeventiende eeuw een groot aantal huizen in 
Florence: het oude familiepaleis in de via Palagio (nu via Ghibellina) van Antonio (1554-
1619) en Averardo (1542-1595), het huis in de via Cocomero (nu via Ricasoli), het 
Palazzo Salviati van Jacopo (1537-1586) in de via del Corso, een Casino bij de tuin in 
Borgo Pinti, het Casino in Via Salvestrina achter de Santissima Annunziata, en nog een 
aantal kleinere gebouwen in de stad. Ook in Rome bezat de familie nog twee paleizen, 
het voormalige woonhuis van kardinaal Giovanni en Bernardo Salviati in de via Lungara 
en het huis van kardinaal Antonio Maria (1537-1602). Naast de stedelijke palazzi 
bezaten zij ook vele landgoederen buiten de stad, vaak met een villa of een eenvoudig 
huis. Dit land zorgde voor een aanzienlijk deel van de inkomsten voor de familie. Een 
deel van deze fattorie was al sinds de tijd van de republiek in het bezit van de Salviati, 
andere werden later aangekocht. Rond Florence lagen aan het begin van de zeventiende 
eeuw twaalf stukken land die in handen waren van de familie. Dichtbij Florence waren 
dat de oude villa bij Ponte alla Badia, de villa Salviatino bij Maiano9, de villa Le Selve10, 
het huis bij Valdimarina11 en de boerderij San Cerbone.12 In de buurt van Poggibonsi 
bezaten ze de fattoria Ricavo, bij San Miniato de Castellonchio, vlakbij Arezzo de 
boerderij Le Chiane (Tonicato), richting Castel Fiorentino de villa Gricciano en aan de 
kust bij Pisa de boerderij Migliarino. Later kregen zij ook nog de huizen Castagnoli en 
Peterno met bijbehorend land in hun bezit. 13  Onder Rome bezat de familie drie 
landgoederen; Giuliano, Colleferro en Rocca Massima.14 Het bezit van land werd steeds 
belangrijker gevonden. Het was in de zeventiende eeuw een van de nieuwe manieren 
om inkomsten te genereren. 

                                                
9 4 juli 1531 kocht Averardo di Alamanno Salviati deze villa met land van Luigi di Giordano Dal Borgo. 
Zo kwam het in het bezit van de ‘Florentijnse’ tak van de familie. In de loop van de eeuw maakten de 
Salviati van het oude ‘palagio’ een villa met een rijk gedecoreerd interieur (dat helaas verloren is 
gegaan). Karwacka Codini en Sbrilli, Archivio Salviati, 55. 
10 Dit kwam in bezit van Averardo di Filippo Salviati in 1578, en gingen daarna naar zijn zoon Filippo. 
Diens vriend Galileo Galilei logeerde hier vaak. Karwacka Codini en Sbrilli, Archivio Salvati, 75. 
11 Het eerste gebouw op het landgoed van Valdimarino werd door Alamanno di Averardo Salviati gekocht 
aan het begin van de zestiende eeuw. In 1504 kwam daar een casa di padrone bij. In de zeventiende 
eeuw groeide dit uit tot een zeer groot boerenbedrijf. In 1526 ging het naar Averardo die nieuwe 
verbouwingen startte. Zijn zoon Filippo en diens zoon Antonio waren verantwoordelijk voor 
veranderingen aan het gebouw. Er bevond zich tevens een kleine losstaande kapel op het terrein. 
Karwacka Codini en Sbrilli, Archivio Salviati, 64.  
12 De Villa San Cerbone was via Costanza di Giovan Battista Serristori, de vrouw van Alamanno di 
Jacopo Salviati, in de familie gekomen in het midden van de zestiende eeuw. ‘Una casa da signore, con 
orto pratello, vignia e boschi nel popolo di San Bartolomeo a Scapato, luogo detto San Cerbone’. Zie 
hiervoor: Karwacka Codini en Sbrili, Archivio Salviati, 71 en 73 noot 4; AS, ‘Libri di Commercio e di 
Amministrazione patrimoniale’, V, 825 Inventari delle possessioni acquistate da G.B. Serristori. 
13 Castagnoli kwam uit de erfenis van Francesca Ruccelai, de vrouw van Vincenzo Salviati (1585-1654). 
Paterno was via Laura Corsi, de vrouw van Giovanni Vincenzo (1639-1693) in de familie gekomen. 
Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 374-375. 
14 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 393. Dit waren ‘fiefs’; stukken land die in bruikleen 
waren. 
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De adellijke titels die vaak verbonden waren aan het land, waren tevens zeer in trek bij 
de oude elite van Florence. Dit blijkt ook uit de grote toename ervan.15 Het aantal 
landgoederen dat onder het groothertogdom viel, groeide van ongeveer 15 in 1604 naar 
47 in 1650, en veel van deze waren in het bezit van Florentijnse patriciërs.16 De interesse 
in deze adellijke titels kwam voort uit de status die er aan verbonden was. In de periode 
1620-1640 werden de meeste Markiesdommen gegeven aan belangrijke hovelingen, en 
dertig procent van hen waren Florentijnen. Tijdens het principaat van de Medici, tussen 
1539 en 1750 werden door de groothertogen 78 adellijke titels verleend.17 De Medici 
zagen graag dat de oude feodale adel, waarmee zij zich aan het hof voor een deel 
omringd hadden, op deze manier samenkwam met de stedelijke elite om zo een 
homogene aristocratie te vormen.18 Het werkte echter twee kanten op. De stedelijke 
elite had ook behoefte om op deze manier hun status en invloed vast te houden.19 Dit is 
mogelijk een verklaring voor de grote aantrekkingskracht die de Orde van Santo Stefano 
had gehad op de Toscaanse elite, waarbij toelating adellijke status betekende.20 Deze 
adellijke titels die ook konden worden verkregen via de aankoop van land, werden 
verstrekt door de groothertog of de paus, of werden verkregen door het sluiten van 
huwelijken. Francesco Salviati trouwde bijvoorbeeld met Renata Pico della Mirandola, 
de dochter van Prins Ludovico van Mirandola. Dochters van de Salviati werden ook 
door het huwelijk aan invloedrijke families gekoppeld. Isabella Salviati, dochter van 
Lorenzo en Maddalena, trouwde met de hertog Federico Cesi van Aquasparta, en 
Costanza Salviati werd verbonden met Francesco Sanseverino, de markies van San 
Vitale.21 
 Jacopo Salviati, geboren aan het begin van de zeventiende eeuw, was in dit 
opzicht een man van zijn tijd. Vlak voor zijn twintigste verjaardag werd Jacopo 
gekoppeld aan een voor hem interessante huwelijkskandidate, prinses Veronica Cybo 
(1611- 1691).22 Zij was de dochter van Carlo I, prins van Cybo-Malaspina di Massa, een 
rijk gebied dat niet bij het Toscaanse groothertogdom behoorde, en markies van 
Carrara.23 De familie onderhield een goede relatie met de Medici. Dit huwelijk met 
Veronica zou het aanzien en het vermogen van Jacopo vergroten. Daarnaast had hij een 

                                                
15 Zie voor het ‘re-feodaliseringsproces’: Diaz, Il Granducato di Toscana, 348-350. 
16 Daaronder waren de Guicciardini, Niccolini, Giugni, Della Stufa, Capponi, Albizzi, Corsini, Guadagni, 
Ridolfi en ook de Salviati. Litchfield, Florence ducal capital, 1530-1630, 150.  
17 Boutier, ‘Les noblesses du grand-duché’, 276. 
18 Van Veen, ‘Princes and Patriotism’, 63. 
19 Boutier, ‘Les noblesses du grand-duché’, 275. 
20 De Orde van Santo Stefano was opgericht onder Cosimo I in 1562. Francesco Salviati, broer van 
Lorenzo, was een ridder in de Orde.  
21 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 260. 
22 Idem, 415. 
23 Quodbach, Ferdinando I de' Medici, 10. Carlo I en zijn vrouw Brigida Spinola hadden veertien 
kinderen. 



 

 -235- 

grote kunstcollectie geërfd via zijn familieleden. Na het overlijden van kardinaal 
Giovanni was diens verzameling verdeeld over zijn neven, de zonen van Lorenzo, onder 
wie Antonio Maria Salviati (1537-1602), en de zonen van Alamanno. Kardinaal 
Bernardo liet echter al zijn bezittingen na aan één persoon, zijn neef Jacopo Salviati 
(1537-1586).24 De dood van Antonio Maria zorgde ervoor dat een deel van de collectie 
terecht kwam bij Lorenzo Salviati (1568-1609), de zoon van Jacopo. Hij had tevens alle 
bezittingen van zijn vader geërfd na diens dood in 1586. Lorenzo kon maar een paar 
korte jaren van de nu zeer uitgebreide collectie genieten. Zijn zoon, de toen pas 
tweejarige Jacopo (1607-1672) erfde alle bezittingen in 1609. Later in zijn leven breidde 
hij de collectie nog verder uit. Ook kreeg hij via zijn vader de titel van markies van 
Giuliano. Het bijbehorende markiesdom was gelegen ten zuiden van Rome, grenzend 
aan Cori, Montefortino en Velletri,25 en was al vroeg in de familie gekomen door het 
huwelijk van Lorenzo Salviati (1492-1539) met Costanza Conti. In 1650 liet Jacopo op 
het landgoed een nieuwe kerk bouwen, gewijd aan de heilige Johannes de Evangelist en 
Johannes de Doper, de patroonheilige van de stad Florence. 26 In 1627 kreeg Jacopo van 
paus Urbanus VIII zelfs de titel ‘hertog van Giuliano’.27 Een tekening van het gebied, nu 
in het Archivio Salviati, laat goed zien hoe het huis en de omgeving eruit zagen (afb.1).28 
We zien de villa met een toren, twee kerken, een grote granaro en de tuin. Op de 
achtergrond is Rocca Massima te zien, het tweede huis dat in 1597 was aangekocht door 
kardinaal Anton Maria Salviati (1537-1602).29 
 
Nieuwe opdrachten 

In 1626 moet er al over het huwelijk tussen Veronica Cybo en Jacopo zijn onderhandeld. 
Op 5 september van dat jaar staat in het kasboek van Jacopo een betaling aan de 

                                                
24 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 254. 
25 Het land was in de familie gekomen door het huwelijk van Lorenzo Salviati (1492-1539) met Costanza 
Conti. Costanza was de enige dochter en daardoor erfgename van Giovambattista Conti en Ginevra della 
Mirandola. In 1511 was Giuliano naar haar overgegaan. Door het huwelijk met deze Conti wordt Lorenzo 
onderdeel van de Romeinse aristocratie. Hun zoon Antonio Maria erft de titel van markies, maar als 
kardinaal heeft hij geen wettige nakomelingen. Zo komt de titel van markies en het landgoed Giuliano 
uiteindelijk bij Lorenzo Salviati terecht. Zie: Hurtubise, L’implantation d’ une famille florntine à Rome 
au début du XVIe siècle: les Salviati, 261. 
26 Het was via de erfenis van kardinaal Antonio Maria bij Lorenzo en Jacopo terecht gekomen. Een 
inscriptie geeft aan dat de kerk was opgericht door Jacopo. Nibby, Analisi storico-topografico-
antiquaria della carta de’ ditorni di Roma, 125. 
27 Pinchera, Lusso e decoro, 6. De eerste keer dat Jacopo ‘Duca’ wordt genoemd in zijn kasboek is op 8 
januari 1627 [1628]. Het is in een betaling aan Vincentio Fermi, die aan de jonge hertog een Spaans 
paard verkoopt voor 130 scudi: ‘quele sie venduto al Sig.re duca di giuliano’. AS, ‘Quaderno di ricevute 
1625-1630’. 
28 Karwacka Codini en Sbrilli, Archivio Salviati. Documenti sui beni immobiliari dei Salviati, 93-97. AS, 
Piante, nr.54. 
29 Idem, 99. Het was een op een rots gelegen ommuurde burcht uit de middeleeuwen, met binnen de 
muren een woonhuis en een aantal bijgebouwen.  
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schilder Justus Sustermans (1597- 1681) voor een portret van ‘la s.ra principessa sua 
sposa’.30 Jacopo en Veronica trouwden pas op 28 februari 1627 (1628) in Massa.31 Er 
werd een groot feest gehouden,32 waarna zij zich vestigden in het palazzo in de Via del 
Corso in Florence. Uit het nog niet gepubliceerde kasboek van Jacopo, uit de periode 
1625 tot 1630, blijkt dat er veel betalingen aan handwerklieden werden gedaan voor het 
verbouwen van ruimtes in zijn huizen en voor onderhoud. Een aantal namen komt vaak 
terug. Het zijn die van de goudsmid Michele Genovini, beeldhouwer Giovanni 
Francesco Susini, Cosimo del Bianco, en de muratore Vincentio d’Antonio Corbelli. Zij 
worden over de periode van vijf jaar vele malen betaald voor hun werkzaamheden aan 
het Palazzo. Jacopo liet niet alleen de ruimtes vernieuwen, maar besteedde ook zeer veel 
aandacht aan de werken die hij al in zijn bezit had. Op 8 augustus 1626 is er een 
betaling te vinden aan Giovanni Francesco Susini (1585-1653) voor het schoonmaken 
van een bronzen centaur uit de collectie (afb.2).33 Het gaat hier waarschijnlijk om de 
centaur uit de collectie van zijn grootvader, gemaakt door Antonio Susini, de oom van 
Giovanni Francesco, naar een model van Giambologna.34 Later, op 4 april 1629, is er 
een andere betaling aan Giovanni Francesco Susini voor het ‘schoonmaken’ van de 
bronzen beelden van Giambologna op de binnenplaats van het Palazzo Salviati in de via 
del Corso.35 Het oppoetsen van de bronzen beelden, die onder Jacopo’s grootvader 
waren geplaatst in de cortile, geeft aan dat Jacopo zorg droeg voor de collectie die hij 
had geërfd. Daarnaast breidde hij de collectie uit met werken die hij zelf 
commissioneerde. Twee opdrachten die hij gaf, waren speciaal voor zijn huwelijk: een 
gedicht van Andrea Salvadori (1591-1634), en een schilderij door Francesco Furini 
(1603-1646). 
 

                                                
30 ‘zijn vrouw de prinses’. AS, ‘Quaderi di ricevute, 1625-1630’ Buste  II: 20, fasc.7. ‘Io Giusto Suttermano 
ho’ ricivuto dal S. soprad.a. ducato cinquanta di monete quali sono per haver fatto un ritratto la s.ra 
princi pessa sua sposa et in fedo dico ho fatto la presente di proprio (?) mano ad 5 di Settembre 1626___ 
50’. Dit portret is nu niet meer bekend. 
31 Solerti, Musica, ballo e drammatica alla corte Medicea dal 1600 al 1637, 187. 
32 Betalingen voor de huwelijksdiner aan de koks werden pas gedaan op 27 maart 1627 [1628]. ‘Noi 
lesandro brascelli e antonio chessi chuochi riceviamo dal signor Lorenzo Cesei scudi cinquanta sette di 
nostra fatiga durante nelle nozze del signore Duca – 57’. AS, ‘Quaderni di ricevute 1625-1630’. 
33 AS, ‘Quaderno di ricevute 1625-1630’, 8 augustus 1626. ‘io gi.an francescho di piero susini o riceuto 
dallo ill.m sg.r marchese salviat schudi dieci per averli (…) un centauro sotto di bronzo che porta via 
dienira e per la venta schudi di mano propria -10’. 
34 Keutner, ‘Bronzi moderni’, in: Catalogo della Galleria Colonna in Roma. Sculture, 287-289. Dezelfde 
Susini werd in mei 1630 betaald voor het maken van een kopie in brons van de Toro Farnese. AS 
‘Quaderno di ricevute 1625-1630’, 4 mei 1630: ‘A di 4 maggio. Io gu.r [?] francesco di piero susini o 
riceuto [sic] dallo ecc.tt.mo sg.r duca salviati schudi quaranta di lire sette luno per resto di trecento 
schudi del piero del gruppo del toro di farnese di bronzo a me contanti – 400 ’. Het beeld is 
tegenwoordig in de collectie van Palazzo Colonna in Rome te vinden. 
35 AS, ‘Quaderno di ricevute 1625-1630’. ‘A di 4 Aprile 1629. io gi.an [Giovan] francescho di piero susini 
schulture o ricevuto schudi quattro per aver ripulito le teste di bronzo che sono nel chortile picholo 
fiusate per 12 npe [?] rotoni  y28’. 
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Andrea Salvadori en Francesco Furini 

Voor de schrijver Andrea Salvadori en de schilder Francesco Furini was de opdracht van 
Jacopo het begin van een lange verstandhouding met de patroon.36 Salvadori was sinds 
1608 lid van de Accademia Fiorentina en de Accademia della Crusca, een literaire 
academie opgericht in 1583, en vanaf 1613 werkte hij als dichter en schrijver aan het hof 
van de groothertog.37 Hij schreef poëzie voor de festiviteiten georganiseerd aan het hof, 
waarbij hij vaak samenwerkte met de componist Jacopo Peri en de architect Giulio 
Parigi, die de macchine ontwierp. In opdracht van Cosimo II schreef hij onder andere 
een ballet voor paarden, dat werd uitgevoerd in 1616.38 Door zijn rol aan het hof stond 
Salvadori in contact met vele andere kunstenaars. Hij leek een spil te zijn in het 
culturele leven van Florence, en was degene die ervoor zorgde dat de kunstenaars ook 
met andere opdrachtgevers in contact kwamen.39 Zo speelde hij ook in het leven van de 
schilder Francesco Furini een belangrijke rol. Furini was geboren als zoon van een 
portretschilder en had de jaren 1619-1622 doorgebracht in Rome onder leiding van zijn 
vriend Giovanni da San Giovanni. In Rome was hij in aanraking gekomen met 
kunstenaars als Bartolomeo Manfredi en Gian Lorenzo Bernini. 40  Pas toen hij 
terugkeerde naar Florence in 1624, maakte hij, volgens Baldinucci, zijn eerste 
olieverfschilderijen, en werd hij toegelaten tot de Accademia del Disegno. Daarna 
werkte hij voor een groot aantal opdrachtgevers, onder wie groothertog Ferdinando II 
de’ Medici, Don Lorenzo de’ Medici, en kardinaal Giovan Carlo de’ Medici. Het duurde 
niet lang of hij kwam in vaste dienst bij het hof. Een van zijn belangrijkste opdrachten 
behelsde de schilderingen in de Sala degli argenti in Palazzo Pitti. Hier schilderde hij 
tussen 1639 en 1642 de voorstellingen ‘Lorenzo il Magnifico tussen de dichters en 
filosofen van de Academia Platonica’ en ‘de Allegorie van de dood van Lorenzo il 
Magnifico’. 

                                                
36 Het zou kunnen dat Jacopo en Furini elkaar al op al op jonge leeftijd tegen zijn gekomen. Furini,was 
als jonge man lid geweest van de confraternità d’Arcangelo Raffaello. Dit broederschap was opgericht 
om jongens tussen de dertien en vierentwintig op te voeden en te instrueren in het geloof en de 
Christelijke moraal. Op zijn twintigste is er voor Jacopo Salviati geld betaald aan de confraternità, als 
‘lemiosina’ (aalmoes). AS, ‘Quaderno di ricevute 1625-1630’, 8 april 1627: ‘Io Jacopo Becei, uno de 
fratelli della Compagnia del Arcangelo Raffaello di Ill raffaele (…) ho riceuto dal [..i..ado] per man de’ 
sigr. Lorenzo  Ciega lire settante per la lemiosina del lire munier’. Hoewel zij zeven jaar schelen, zou het 
dus goed kunnen dat Jacopo en Furini elkaar hier al ontmoet hebben. Zie ook: Eisenbichler, The boys of 
the Archangel Raphael, 17; Volpi, ‘The great theater of the world. Salvator Rosa and the Academies’, 56. 
37 Hij schreef voor Cosimo II de Guerra d’ Amore, uitgegeven in 1615. Solerti, Musica, ballo e 
drammatica alla corte Medicea dal 1600 al 1637, 102. 
38 ‘Composto il ballo a cavallo e l’ abbatimento della fanteria da m. Agniolo Ricci, composta la musica da 
m. Jacopo Peri e Pavolo Francesino, composta la poesia da m. Andrea Salvadori, fiorentino, composta le 
macchine da m. Giulio Parigi, ingeniere di S. A. S.’ Solerti, Musica, ballo e drammatica alla corte 
Medicea dal 1600 al 1637, 119. 
39 Barsanti, ‘Una vita inedita del Furini’, 97 noot 72. 
40 Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, IV, 630. 
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Het is hoogst waarschijnlijk dat Salvadori de schilder bij Jacopo Salviati had 
geïntroduceerd in 1628.41 Furini was op dat moment vijfentwintig jaar en had nog geen 
status in Florence. Salvadori bleef tot zijn dood in 1634 de iconografische adviseur van 
de schilder. Hij was in 1633 zelfs getrouwd met Alessandra Furini, een zus van 
Francesco.42 Furini’s andere zus, Angelica, werkte vanaf 1618 als zangeres aan het hof 
van Cosimo II. 43 Zij was een leerling van Jacopo Peri. De banden tussen Salvadori en 
Furini waren dus nauw. Maar ook met zijn opdrachtgever Jacopo onderhield Furini een 
goede en vriendschappelijk relatie. Zelfs toen Furini rond 1643 als priester werd gewijd 
in het klooster van Sant' Ansano, bleef hij corresponderen met Jacopo via diens agent 
Francesco Fazzi.44 Hij verbleef vlak voor zijn dood nog enige tijd in een klein huis vlak 
bij de villa bij Ponte alla Badia, waar hij verder werkte aan een opdracht voor Jacopo. 
Dat was ook de plek waar hij plotseling ziek werd. Hij moest daarop terug naar 
Florence, en de schilderijen die hij voor Jacopo nog moest voltooien, verhuisden met 
hem mee. Hij stierf op 19 augustus 1646 in Florence. Gedurende zijn leven maakte hij in 
totaal waarschijnlijk vier werken voor Jacopo, waarvan de laatste twee door zijn vroege 
dood niet zijn afgekomen.45 
 
Een gedicht en een schilderij 

Voor het huwelijk van Jacopo met Veronica, schreef Salvadori een epithalamium dat 
werd gezongen en gedanst, genaamd Il serraglio degl’ amori, en uitgegeven in 1628.46 

                                                
41 Volgens Barsanti is het waarschijnlijk dat Salvadori de schilder ook introduceerde bij zijn andere grote 
opdrachtgever Alessandro del Nero. Barsanti, ‘Una vita inedita del Furini’, 97 noot 72. 
42 Zijn vrouw, Alessandra Furini, schilderde zelf ook. Maffeis, ‘La Camera della Luna. Storia di Francesca 
Furini’, 22. Salvadori stierf in 1634 niet lang na zijn huwelijk en is begraven in de Chiesa di Santi Simone 
e Guida. 
43 Vanaf 19 september 1618. Maffeis, ‘La Camera della Luna. Storia di Francesca Furini’, 22. 
44 De brieven zijn voor een deel bewaard in het Archivio Salviati in Pisa. Het gaat om correspondentie 
tussen Furini en Jacopo Salviati met Francesco Fazzi als tussenpersoon. AS, filza 18 (T. II) inserto 23 en 
20. Zie voor de transcriptie: Corti, ‘Contributi alla vita e alle opere di Francesco Furini’, 18-21. 
45 Baldinucci geeft in de levensbeschrijving van Furini zijn band met Jacopo duidelijk aan: ‘Torna in 
Patria, assistè alla mallatia e morte della madre: poi si diede ad operare sopra i quadri del duca [Jacopo] 
il quale, acciò più presto e meglio gli venisse fatto lo sbrigarsene, gli concesse per abitazione una sua 
villetta, non lungi dal suo bellissimo palazzo del ponte alla Badia presso un miglio e mezzo a Firenze 
(nella quale aveva anche a tale effetto fatti lasciare i due quadri) e perché volle che la medesima potesse 
servire al pittore per diporto , dopo le fatiche.’ (…) ‘Ma perché già era venuta l’ ora, nella quale il povero 
artefice doveva dar fine all’ operare ad al vivere, occorse, che coll’ andare ch’e‘ faceva frequentemente da 
Firenze alla villa [di Jacopo], egli un di fosse assalito da male di pleuritide con febbre; onde fu necessario 
ricondurlo alla sua casa in città, dove anche furono riportati i due quadri del duca’. Baldinucci, Notizie 
de' professori del disegno da Cimabue in qua, IV, 641. 
46 Il Serraglio/ Degl’ Amori ‘ Fatto/ Agl’ Ill.mi et Eccell. Mi ‘ Signori Sposi/ Il Sig. Duca Iacopo/ 
Salviati/ E la Signora Duchessa, Donna/ Veronica Cibo/ Epitalamio Ballato e Cantato/ [stemma]/ In 
Firenze/ Appresso Pietro Cecconcelli. MDCXXVIII./ Con Licenzia de’ Superiori. Opgedragen aan ‘Ill.mi 
et Eccell.mi Sigg. Sposi il Sig. Duca Iacopo Salviati, e la Sig.ra Duchessa Donna Veronica Cibo’. Solerti, 
Musica, ballo e drammatica alla corte Medicea dal 1600 al 1637, 187. 



 

 -239- 

De tekst was een kort gedicht waarin de bruid welkom werd geheten binnen de familie, 
en waarin het belang van de familie Salviati werd benadrukt.47  
 

‘Entrate avventurosa 
quest’è l’inclito tetto 
de’ gran Salviati, prim’ onor di Flore 
ebber qui la cuna 
le sacre, e nobil alme 
cui sospirando ancora 
il chiaro Tebro onora; 
 
Quinci il materno sangue  
trasser’i  Toschi Regi...  
Rendete or voi felice 
con bellissima prole 
la magnanima stirpe: 
ell’attende da voi 
nuovi parti d’eroi 
che di porpora, e d’or cini la chioma 
sien d’Italia ornamento, onor di Roma...’48 

 
Het eerste deel van het gedicht geeft aan tot welke belangrijke familie deze bruid zal 
behoren. Zij wordt aangesproken om ‘onder het dak van de grote Salviati’ te komen, dus 
tot de familie toe te treden. De familie die haar wieg heeft in Florence en waaraan de 
Tiber, dus de stad Rome, nog steeds eer betoont. Jacopo behoorde al tot de Salviati, 
daarom lijkt het eerste deel van het gedicht vooral gericht aan Veronica en de 
toehoorders. Zij zal toetreden tot het huis van de Salviati en haar wordt verteld hoe 
belangrijk deze, en daarmee haar nieuwe echtgenoot, was. Het tweede deel van het 
gedicht gaat in dezelfde trant verder. Hier wordt ons verteld dat ‘Quinci il materno 
sangue / trasser’i Toschi Regi...’, dus dat ‘vanaf hier het bloed van de Salviati moeders 
de Toscaanse heersers leidt’. ‘Materno sangue’ verwijst naar het bloed van Maria 
                                                
47 De traditie van het schrijven van een huwelijksgedicht kwam al op in de vijftiende eeuw in Florence. 
Het was de herleving van het antieke genre van het epithalanium. Bayer, Art and love in the 
renaissance, 140-141. 
48 Vertaling: ‘Gaat verwachtingsvol binnen/dit is het uitnodigende dak/van de grote (belangrijke) 
Salviati, eerste eer van Florence, de heilige en nobele zielen/hebben hier de wieg/aan wie de heldere 
Tiber/nog altijd zuchtend eer betoont/ Vanhier leidt het moederlijke bloed/de Toscaanse heersers/Jullie 
maken nu/de machtige stam gelukkig,/met prachtig nageslacht,/die verwacht van jullie nieuwe 
helden,/die mogen zijn, de kruin bekroond met purper en goud,/het ornament van Italië, eer van 
Rome…’. Barsanti, 'Una vita inedita del Furini', 98-99 noot 73. 
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Salviati, moeder van de eerste groothertog Cosimo I. Door haar stroomt nu Salviati 
bloed door de aderen van alle Medici groothertogen. De familie Salviati krijgt hiermee 
een cruciale rol toebedeeld in de geschiedenis van de stad: zij zijn de werkelijke bron 
van de macht in Florence. Daarna worden Jacopo en Veronica aangespoord om ook zelf 
deze bijzondere en nobele familie voort te zetten. Hierdoor kan de familie Salviati 
blijven bestaan en, in plaats van via de Medici, zelf helden voortbrengen. 

Het idee dat de Medici groothertogen er niet waren geweest zonder de familie 
Salviati, is in het schilderij dat Furini voor het huwelijk maakte verder uitgewerkt 
(afb.3). Het onderwerp voor dit doek kwam rechtstreeks van het gedicht van Salvadori, 
zoals Domenico Peruzzi, de biograaf en leerling van Furini, al schreef aan het einde van 
de zeventiende eeuw.49 Tussen 8 februari en 2 september 1628 werd Furini betaald voor 
dit werk. In totaal heeft hij 130 scudi ontvangen.50 In het Quaderno staat op 2 
september 1628 een lange en opvallend precieze beschrijving van het schilderij dat de 
schilder toen bijna af had: ‘Adì 2 di settembre 1628: Io francesco furini Pittore ho 
ricevuto dal Sig. Duca Salviati e per S.E. da Sig. Lorenzo Ciegia scudi centodua, e sono 
per resto di scudi centotrenta che importa il quadro fatto per detto Sig.re Duca dipintovi 
dentro due sorelle di Casa Salviati cioè, la madre del Granduca Cosimo, e quella di papa 
Leone undicesimo in atto di presentare l’ una alla Toscana il Granduca Cosimo, e l’altra 
a roma il detto Papa Leone, ambedue giovanotti, e per fede della verità io francesco 
soprad.o o fatto la presente di mia propria mano detti di  scudi 102’.51 De lengte van de 
beschrijving is opvallend naast alle andere zeer korte vermeldingen in het quaderno. Dit 
geeft de importantie van dit werk voor Jacopo aan. Het lijkt mij waarschijnlijk dat hij 
het schilderij op deze manier vastgelegd wilde hebben, om daarmee elke twijfel over de 
identificatie van de afgebeelde personen weg te nemen. Op het werk staan, zoals de 
beschrijving aangeeft, de twee zussen van de familie Salviati met hun beider zonen 

                                                
49 Barsanti, ‘Una vita inedita del Furini’, vol. 289, 67-77, en noot 1. Barsanti, ‘Una vita inedita del Furini’, 
vol.291, 86. Het manuscript is geschreven door Domenico Peruzzi na 1666. ASF, Miscellanea Acquisti e 
Doni, I: 39, ‘Manuscritti’. 
50 Corti, ‘Contributi alla vita e alle opere di Francesco Furini’, 18. De eerste vermelding van het werk is 
van 8 februari 1627 [1628]. AS, ‘Quaderno di Cassa, 1622-1630’, III: 227, c.234. Francesco di Filippo 
Furini Pittore deve dare add’ 8 febbraio scudi dieci di moneta, portò contanti per mano di Francesco 
Fazzi, a bion conto d; un quadro che fa per S. Ecc. Lire 70’. 
51 Vertaling: ‘Ik Francesco Furini heb ontvangen van Jacopo Salviati door Lorenzo Ciega 102 scudi .... 
voor een schilderij met twee zussen van de familie Salviati, de moeder van de groothertog Cosimo en die 
van paus Leo XI, de een presenteert Cosimo aan Toscane en de andere Leo aan Rome, beide jongens, en 
door het geloof van de waarheid, heb ik Francesco dit met eigen handen gemaakt, scudi 102’. AS, 
‘Quaderniccio di ricevuto del M.re Jacopo Salviati 1625-1630’, Serie II: fol.20, niet gepagineerd. Er zijn 
twee documenten over dit schilderij in het archief met een vermelding van een betaling. Beide zijn 
gepubliceerd door Keutner en Corti. In een van de betalingen in het Quaderno di Cassa staat ‘Leo X’. Dit 
moet een vergissing zijn. Corti denkt hierdoor echter dat het niet om Francesca Salviati gaat, maar 
Lucrezia de Medici, de zus van Paus Leo X. Door Keutner is dit rechtgezet. In het quaderno di Ricevuti 
staat ook duidelijk ‘undicesimo’. Keutner, ‘Francesco Furini: La gloria della casa Salviati’, 395. Corti, 
‘Contributi alla vita e alle opere di Francesco Furini’, 14-21. 
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Cosimo en Alessandro de’ Medici, die later respectievelijk de eerste groothertog van 
Toscane en Paus Leo XI zullen worden. Links zien we Maria Salviati (1499-1543). Zij 
was de dochter van Lucrezia de’ Medici en Jacopo Salviati (1461-1533) en trouwde met 
Giovanni delle Bande Nere. Zij draagt een sluier over haar hoofd en haar gezicht is in 
schaduw gehuld. Eén arm heeft zij over de schouder van haar zoon Cosimo gelegd, met 
haar andere hand wijst ze naar zijn borst. Cosimo is hier afgebeeld als een jongen van 
ongeveer dertien jaar oud. Hij draagt militaire kleding en aan de linkerzijde een zwaard. 
Voor de moeder en haar zoon knielt een vrouw, de personificatie van Florence. Zij is te 
herkennen aan de scepter in haar rechterhand en het schild, waar haar linkerhand 
losjes op rust. Beide zijn versierd met de Florentijnse lelie. Cosimo kijkt naar beneden 
en neemt de scepter, en daarmee de heerschappij over Toscane, van haar in ontvangst. 
Achter haar hangt van een hoge boom een doek. Deze fungeert als achtergrond voor een 
harnas, helm en opvallend zwaard die er tegenaan zijn geplaatst. Het wapentuig en 
harnas zijn een verwijzing naar Cosimo’s toekomst, en volgens Rodolfo Maffeis typisch 
een element van Furini: het contrast tussen de jonge jongen en zijn toekomstige 
harnas.52 Bovenaan, in het midden van de voorstelling, vliegen twee putti. Eén draagt 
een kroon en houdt deze boven het hoofd van Cosimo. De ander houdt een tiara ophoog 
boven de tweede groep personen. Dit zijn Francesca Salviati, haar zoon Alessandro de’ 
Medici, en de personificatie van Rome. Francesca was, zoals eerder al gezegd, de zus 
van Maria en was getrouwd met Ottaviano de’ Medici. Haar zoon Alessandro was de 
toekomstige aartsbisschop van Florence (1574-1596) en latere paus Leo XI (1605). Ook 
hij is hier afgebeeld als een jongen van dertien. De twee neven lijken even oud, terwijl zij 
in werkelijkheid zestien jaar scheelden. Cosimo was geboren in 1519, terwijl Alessandro 
pas in 1535 ter wereld kwam. Op het schilderij zijn zij, zoals Furini ook al in het 
quaderno di ricevute had aangegeven, ‘ambedue giovanotti’. Hierdoor blijft niet alleen 
de symmetrie in de compositie bewaard, maar dit anachronistische element had nog 
een reden. Cosimo en Alessandro moesten beiden als kinderen worden afgebeeld, om 
het contrast met de volwassen moeders te versterken. De jongens zullen ooit de 
machthebbers worden, maar hier zijn zij nog steeds de kinderen van de Salviati 
moeders. De vrouwen zijn volwassen, daardoor niet alleen groter, maar ook degenen die 
de jongens in de richting van de macht duwen. Zij zijn de stuwende kracht achter de 
toekomstige heersers. Als het ware leeftijdsverschil tussen de neven Cosimo en 
Alessandro hier was behouden, was dit effect verloren gegaan. 

Alessandro is gehuld in een grote lichtrode mantel en draagt rode slippers, als 
een verwijzing naar zijn toekomstige pontificaat. Hij kijkt naar rechts, terwijl zijn 

                                                
52 Gregori en Maffeis, Un'altra bellezza: Francesco Furini, 170. 
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moeder hem zacht in de richting van de knielende vrouw voor hen duwt. Zij is de 
personificatie van Rome en de pauselijke staat. In haar rechterhand draagt zij de twee 
sleutels die de kerk symboliseren. De kleine Alessandro raakt deze al aan, om ze daarna 
van haar aan te kunnen nemen. Op de voorgrond ligt een stenen brokstuk met daarin 
SPQR gegraveerd, een verwijzing naar het oude Rome. Achter de drie figuren is een 
overgroeide ruïne te zien. Deze achtergrond staat in contrast met het harnas aan de 
andere zijde. Het oude Rome is hier tegenover het moderne en strijdlustige Florence 
gezet. In het schilderij vormen de twee groepjes een driehoekscompositie en zijn ze 
duidelijk van elkaar gescheiden. Cosimo en Alessandro staan met de ruggen naar elkaar 
gedraaid. Een ander opvallende detail in het werk is dat alleen het wapen van de Salviati 
terug te vinden is. Het familiewapen is subtiel verwerkt in de kleding van de twee 
moeders; in de glanzende manchetten van Francesca en in de boord van de jurk van 
Maria. Het wapen van de Medici komt nergens voor, zoals Herbert Keutner ook al had 
vastgesteld.53 

Als voorstudie van het schilderij zijn een olieverfschets en tekening bewaard 
gebleven (afb.4 en 5). Uit beide studies blijkt meteen dat de compositie van het werk 
veranderd is. In de tekening en bozzetto zien we dat Alessandro op de voorgrond staat. 
Daardoor neemt ook de personificatie van Rome, zittend op een troon, de meest 
prominente plaats in. In haar rechterhand houdt zij de sleutels van de kerk, en haar 
hand rust op een grote wereldbol naast haar. Zij lijkt hierdoor meer op de personificatie 
van alleen de kerk dan van de pauselijke staat. Achter hen, kijkend in dezelfde richting, 
staat een jonge Cosimo. Doordat de twee jongens achter elkaar zijn geplaatst, lijkt 
Cosimo op de tweede rang te zijn gezet. Hij wordt bij de hand genomen door zijn 
moeder en gepresenteerd aan Toscane, die zowel in de tekening als in de bozzetto geheel 
in schaduw is gehuld. Andere verschillen tussen de schetsen en het uiteindelijke 
schilderij zijn subtieler. In de tekening en bozzetto staan de personen in een 
binnenruimte op een podium, en in de tekening is op de achtergrond tevens een vage 
contour van een koepel te zien. Dit zou de koepel van de Sint Pieter te Rome kunnen 
zijn, zoals wordt gesuggereerd in de meest recente catalogus over het werk van de 
schilder.54 Dit zou opnieuw betekenen dat in deze studie de nadruk nog meer op Rome 
ligt. In het schilderij zijn de binnenruimte en doorkijk naar een koepel geheel 
verdwenen. De scène vindt nu plaats in de open lucht, in een fictief landschap. De 
bozzetto werd gemaakt door de kunstenaar om de opdrachtgever zijn ideeën over de 
compositie te tonen. Dit was het moment waarop de opdrachtgever zijn persoonlijke 
gedachten over het werk kon uiten en nog veranderingen kon voorstellen. De 

                                                
53 Keutner, ‘Francesco Furini: La gloria della casa Salviati’, 396. 
54 Gregori en Maffeis, Un'altra bellezza: Francesco Furini, 238. 
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verschillen tussen de schets en het schilderij zouden kunnen betekenen dat Jacopo, of 
mogelijk Salvadori, niet tevreden was met het oorspronkelijke idee, waarbij Rome en 
Alessandro de meest prominente rol hadden. Door de verandering in de compositie is 
een duidelijk scheiding tussen de twee groepen aangebracht. Cosimo en Alessandro 
worden op gelijk niveau gebracht. Men zou zelfs kunnen stellen dat de rollen zijn 
omgedraaid. Cosimo staat met zijn gelaat driekwart richting de beschouwer gedraaid, 
terwijl we Alessandro op de rug kijken en zijn gezicht niet eens meer kunnen zien. Was 
de reden hiervoor het willen afzwakken van de rol van Alessandro, of de rol van Cosimo 
prominenter maken? Misschien speelde het feit dat Alessandro als Leo XI maar een 
pontificaat had van zevenentwintig dagen een rol. Duidelijk is dat de invloed van 
Cosimo vele malen groter was dan die van Alessandro. Mogelijk is daarom besloten niet 
de toekomstige paus op de voorgrond te plaatsen, maar Cosimo naar voren te brengen 
en beide jongens en hun moeders ongeveer evenveel aandacht te geven. De 
veranderingen hebben ook effect gehad op de onderlinge relaties tussen de figuren. De 
personificaties van Toscane en Rome zaten eerst hoog op een troon, en de twee 
kinderen keken naar hen op. In het schilderij zijn zij knielend afgebeeld. Zij zijn niet 
meer degene aan wie wordt aangeboden, maar zij bieden iets aan. In het schilderij is 
daardoor ook een duidelijke rangorde aangebracht. Maria en Francesca Salviati staan 
aan de top van deze hiërarchie. De Salviati moeders geleiden hun zonen, die in het 
midden zijn geschilderd, richting de personificaties van de twee staten. Deze staan beide 
onderaan in de compositie, geknield voor de andere twee figuren. 

Als laatste valt op dat het gelaat van Maria Salviati geheel in schaduw is gehuld 
door een sluier. In het gedicht van Salvadori is Maria, hoewel niet bij naam genoemd, de 
belangrijkste figuur. Maria was weduwe geworden in 1526, en het is bekend dat zij zich 
daarna voor de rest van haar leven in rouwkleding hulde.55 Dit kan de reden zijn dat 
Furini haar heeft afgebeeld met sluier en in de schaduw. De sluier maakte haar nog 
herkenbaarder. Ook blijkt uit het testament van Jacopo, opgesteld in 1666 in Rome, dat 
hij portretten van Maria en Francesca Salviati in zijn bezit had. Deze waren 
respectievelijk geschilderd door de kunstenaars Pontormo en Bugiardino (afb.6).56 Dat 
hij deze werken specifiek in zijn testament noemt, geeft aan dat hij ze belangrijk vond. 
De twee portretten kwamen uit de collectie van zijn overgrootvader en waren later in 
het bezit van Jacopo’s vader Lorenzo gekomen. Dit versterkt niet alleen het besef dat 
deze twee vrouwen voor de familie veel betekenden, maar ook dat Jacopo en Furini het 
idee voor de gesluierde vrouw van dit portret zouden kunnen hebben overgenomen. 
                                                
55 Simon, ‘Bronzino’s portrait of Maria Salviati’, 28.  
56 Testament van Jacopo Salviati uit 1668. BAV, Archivio Salviati, fondo 6, fol. 373r. ‘Una figura in tavola 
dipintovi Maria Salviati madre di Cosime Gran Duca mano del Pontormo. Un’altra figure simile di 
fran.ca Salviati madre di Leone XI mano del Bugiardino’. 
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‘La Gloria della Casa Salviati’ 

Het schilderij van Furini wordt in de zeventiende eeuw door Filippo Baldinucci 
genoemd in zijn levensbeschrijving van de schilder. Hij schrijft dat Furini ‘per l’ 
eccellentissimo duca Iacopo Salviati fece un quadro, entrovi un’ istoria di casa Medici’.57 
Deze titel wordt overgenomen door Elena Toesca in haar monografie over de 
kunstenaar uit 1950. Zij noemt het werk een ‘allegoria di casa Medici’, en beschrijft het 
schilderij als ‘una storia di casa Medici che il Furini dipinse, glorificazione delle casate 
Medici-Salviati.’58 Dit zou op basis van Baldinucci’s beschrijving geen vreemde titel zijn. 
Toch noemde Domenico Peruzzi het werk niet lang na de vervaardiging al ‘un quadro, 
che rappresentasse le Due sorelle’, dus een ‘schilderij met een afbeelding van de twee 
zussen’, hiermee doelend op Maria en Francesca Salviati.59 De nadruk lag hier al meer 
op de familie Salviati dan de Medici. Peruzzi’s werk is gepubliceerd door Anna Barsanti 
in 1974. In hetzelfde jaar verschijnt er een kort artikel van Herbert Keutner, geheel 
gewijd aan het schilderij. Hij is degene die het werk de titel ‘La Gloria della Casa Salviati’ 
meegeeft, en zo staat het vanaf dan bekend. Nu het schilderij hier voor het eerst in 
relatie tot het gedicht van Salvadori is geanalyseerd, blijkt dit een zeer passende titel. 
Dat Jacopo dit thema twee keer heeft willen laten uitdrukken, in dichtvorm en in een 
schilderij, toont aan dat hij zijn boodschap graag zichtbaar wilde maken. Het schilderij 
en gedicht gaan beide over het ‘materno sangue’ van de Salviati dat de Medici heersers 
heeft voortgebracht. Het gedicht spreekt over de Toscaanse heersers, het schilderij gaat 
nog een stap verder. Hier wordt getoond dat een Salviati-moeder niet alleen de 
wereldlijke Florentijnse heerser heeft voorgebracht, maar ook de leider van de 
kerkelijke macht in Rome. Het schilderij is onderdeel van Jacopo’s bewuste 
zelfrepresentatie. Hij heeft zijn familie op deze manier willen portretteren om zijn 
positie ten opzichte van zijn schoonfamilie Cybo én ten opzichte van de Medici 
groothertogen te tonen. Jacopo was getrouwd met een dochter van een familie die meer 
grond bezat en tot een hogere adellijke rang behoorde dan hij. Met het schilderij toonde 
hij aan dat hij behoorde tot een van de belangrijkste families van Florence. Hij plaatste 
zichzelf in een historische lijn; de belangrijkste lijn in Florence. Op het moment dat hij 
trouwde, zal hij zelf de Salviati familielijn voortzetten, zoals Salvadori al aangaf in zijn 
gedicht. Daarnaast lijkt het werk, in een tijd dat de Medici al generaties het 
groothertogdom Toscane besturen, voor Jacopo een manier om zijn familie te laten 

                                                
57 Vertaling: ‘Voor de zeer excellente Hertog Salviati maakte hij een schilderij, met daarop de 
geschiedenis van het huis Medici’. Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, IV, 
632. 
58 Vertaling: ‘Een geschiedenis van het huis Medici, die Furini had geschilderd, verheerlijking van de 
huizen Medici en Salviati.’ Toesca, Francesco Furini, 14. 
59 Barsanti, ‘Una vita inedita del Furini’, 86. 
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gelden. Met dit gedicht en schilderij plaatste Jacopo in zekere zin zijn eigen familie 
boven die van de groothertogen. Zij mogen dan wel de leiders zijn, het gedicht en 
schilderij vertellen ons dat het de Salviati waren die hen hadden voortgebracht. 
Daardoor werd de familie Salviati belangrijker dan de machthebbers zelf. Dit wordt 
verder benadrukt door de twee Mediciheersers als kinderen af te beelden. Tegelijkertijd 
is dit geen anti-Medici symboliek. Het was juist een manier om de verbondenheid met 
het hof te onderstrepen. 

Dat Jacopo dit beoogde, blijkt naar mijn idee ook uit de opdracht die hij niet 
lang daarna gaf. In 1631 bestelde hij een buste van Cosimo I bij zijn vaste beeldhouwer 
Giovanni di Francesco Susini.60 Het hoofd zou worden geplaatst op een antiek en 
levensgroot beeld van een Romeinse heerser dat Jacopo bezat (afb.7). Het was 
samengesteld uit verschillende antieke fragmenten. De opdrachtgever verheerlijkte 
hiermee de Medici-heerser, en maakte hem op een artificiële manier onderdeel van de 
grote heersers uit de Romeinse geschiedenis. Dat hij voor een portret van Cosimo I de’ 
Medici had gekozen, mag nu voor zich spreken. Cosimo had, zoals we duidelijk in het 
werk van Furini hebben gezien, niet kunnen bestaan zonder de Salviati. Onder het beeld 
staat de tekst ‘hic inter maternas aedes puer reptavit Cosmus quas nunc stabili fulcit 
pede in diadematis maiestate’.61 Hier laat Jacopo ons weten dat Cosimo, die als jongen 
hier in het huis van zijn moeder Maria Salviati rond kroop, nu de leider en ondersteuner 
van dit huis is. Opnieuw wordt de rol van de Salviati-moeder benadrukt. Cosimo, als 
klassieke heerser afgebeeld, heeft Toscane groot gemaakt, maar had dit nooit kunnen 
bereiken zonder zijn moeder; hij komt voort uit de familie Salviati. 

In deze drie bijzondere werken vond Jacopo een manier om de groothertogen 
te eren, terwijl hij tegelijk kon laten zien dat de Salviati even belangrijk, of zelfs 
belangrijker waren. Het schilderij ‘La Gloria della Casa Salviati’ is daarom in elk opzicht 
geen gewoon familieportret. Het werk kan beter beschouwd worden als een afgebeelde 
‘heldendaad’ uit de familiegeschiedenis. Door terug te grijpen naar het verleden, en met 
historische feiten zijn verbintenis met de Medici te bevestigen, kon Jacopo zijn positie 
in de maatschappij bekrachtigen. Dat deze opvallende manier, die bijna leek te neigen 
naar overmoed, hem niet in de problemen bracht bij de huidige groothertog, kwam 
omdat men wist dat de familie Salviati geen enkele politieke bedreiging meer vormde 
voor de Medici. Die macht hadden de Salviati verloren. Tegelijk was dat juist de reden 
dat Jacopo het belang van zijn familie in dit schilderij wilde benadrukken. Jacopo had 
de behoefte dit te doen, omdat de invloedrijke positie die de familie Salviati de 
                                                
60 Bartoli, ‘Le chiavi del pentagramma architettonico’, 238-239. 
61 Pampaloni, Il palazzo Portinari-Salviati, oggi proprietà della Banca Toscana, 7. Vertaling: ‘De 
jongen Cosimo kroop hier rond in het huis van zijn moeder, dat hij nu ondersteunt met standvastige 
voet, in glorie van de kroon’. 
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afgelopen twee eeuwen had gehad, in de zeventiende eeuw steeds verder in het 
geheugen van de Florentijnen was weggezakt. De gewichtige status van de familie was 
niet meer zo vanzelfsprekend, zoals deze was geweest tijdens het leven van zijn 
grootvader Jacopo. 
 
‘Il giuramento del Senato fiorentino’ 

Op 28 februari 1621 was groothertog Cosimo II de’ Medici gestorven. Elf dagen later 
kwam de Florentijnse senaat bijeen in Palazzo Vecchio om zijn vertrouwen uit te 
spreken in de nieuwe groothertog Ferdinando II de’ Medici.62 Deze was echter op dat 
moment nog maar elf jaar, waardoor de macht eigenlijk lag bij zijn twee voogden, Maria 
Magdalena van Oostenrijk en Christine van Lotharingen, respectievelijk zijn moeder en 
grootmoeder. Bij deze belangrijke gebeurtenis was Vincenzo di Antonio Salviati, 
markies van Montieri aanwezig, zoals we weten uit de beschrijving van Cesare Tinghi: ‘E 
a dì 11 detto [maart 1620 (1621)], giovedì Sua Altezza [Ferdinando II de’ Medici] uscì 
per il giardino et andò per il coridore con e signori fratelli63 et il principe don Lorenzo 
con il balì Medici et tutti gra[n]di della corte e dreto la Serenissima Arciducessa in 
segiola et Madama Serenissima.64 Et arrivati al Palazzo Vecchio, (…) fu dal balì Medici 
vestito di vesta lungha di cotone detta gramalia, portato lo stracico dal marchese 
Salviati’.65 Dit moment is afgebeeld in het werk Il Giuramento del Senato fiorentino van 
Justus Sustermans (afb.8). De schilder was in 1621 in dienst getreden van de 
groothertogin Maria Magdalena van Oostenrijk, en had in 1622 de opdracht gekregen 
deze gebeurtenis op doek vast te leggen. Het grote werk was pas in 1626 voltooid en 
kwam te hangen in de Sala delle Nicchie, in het groothertogelijk appartement op de 
eerste verdieping van Palazzo Pitti. 

In het schilderij van Sustermans zien we de zuidwand van de Salone dei 
Cinquecento in Palazzo Vecchio. In het midden zit de jonge Ferdinando II de’ Medici, 
geflankeerd door zijn moeder Maria en zijn grootmoeder Christina. De groep senatoren 
in zwart gekleed staat om hen heen. Bertolomeo Cincino zit geknield voor de nieuwe 
groothertog. Links op de voorgrond ligt een naakte mannenfiguur met een staf in zijn 

                                                
62 Caneva, Il giuramento del Senato Fiorentino, 12. 
63 Dit waren zijn broers Giovan Carlo, Mattias, Francesco en Leopoldo. 
64 Dit zijn Maria Magdalena van Oostenrijk en Christine van Lotharingen. 
65 Vertaling: ‘En op de 11de van de genoemde maand [maart 1620 [1621]] donderdag Zijne Hoogheid 
[Ferdinando II de’ Medici] ging de tuin uit, en de gang in met zijn broers en prins Lorenzo, met de 
Medici balì en alle andere belangrijke personen aan het hof, en daarachter de zeer serene groothertogin 
[Vittoria della Rovere] op een stoel en de zeer serene dame [Maria Magdalena van Oostenrijk]. En 
aangekomen bij palazzo Vecchio (…) was de bali Medici, gekleed in een lang gewaad van katoen, 
genaamd gramalia, dragend de sleep van de markies Salviati. Caneva, Il giuramento del Senato 
Fiorentino, 12. Citaat komt uit BNCF, Fondo Capponi 261, II parte 1615-1623, c.322v-323v. Cesare 
Tinghi, Diario e Cerimoniale della Corte Medicea, tenuto da Cesare Tinghi, ajutante di camera del 
Granduca Ferdinando II, dal 22 luglio 1600 al 9 novembre 1623. 
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linkerhand en een bladerkrans op zijn hoofd; de personificatie van de rivier de Arno 
Zijn rechterarm leunt op een kruik waaruit water vloeit. Tegenover hem, in de 
rechterhoek, zit de personificatie van Florence. Zij draagt een hermelijnen mantel over 
een goudbrokaten gewaad, een kroon op haar hoofd en een staf in haar rechterhand. 
Haar linker hand rust op een schild met daarop de lelie van Florence. Aan haar voeten 
ligt de leeuw, symbool van de stad, met zijn poot rustend op een bal. De vrouw trekt in 
het schilderij de aandacht, niet alleen omdat zij groot is afgebeeld, ook omdat haar 
kleding in goud en wit sterk afsteekt tegen de zwart geklede senatoren. De ruimte 
waarin de figuren staan is aan de architectuur en de afgebeelde sculpturen meteen 
herkenbaar als de Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. Interessant is hoe 
Sustermans de zaal heeft weergegeven. De personificatie van Toscane is door de 
schilder zo in het vlak geplaatst, dat tussen haar hoofd en haar uitgestoken staf, een van 
de nissen met het wapenschild van de Medici zichtbaar is. Hiermee wordt visueel 
benadrukt dat de Medici heersen over Florence. Net als de leeuw, kijkt zij de 
beschouwer aan en lijkt de staf in de richting van Ferdinando te wijzen. Zij geeft hem 
hiermee de heerschappij over Florence. Dit beeld zagen we ook in het werk van Furini, 
waar de jonge Cosimo I de staf ontvangt van Florence. 

Furini had de opdracht gekregen voor ‘La gloria della casa Salviati’ twee jaar 
nadat Sustermans zijn werk had voltooid. Door zijn eerdere contact met de schilder, in 
verband met de opdracht voor een portret van Veronica Cybo, zijn goede relatie met het 
groothertogelijk hof en zijn contacten met de hofdichter Salvadori, moet Jacopo kennis 
hebben gehad van dit werk. Het is dan ook interessant om een vergelijking tussen deze 
twee schilderijen te maken. Niet alleen de personificatie van Florence en het 
overhandigen van de staf is vergelijkbaar, ook het idee dat de jonge Medici wordt 
aangestuurd door oudere vrouwen was aanwezig in het werk van Sustermans. De 
officiële macht was in 1622 in handen van de jonge Ferdinando II de’ Medici, terwijl de 
uitvoering ervan bij zijn moeder en grootmoeder lag. Sustermans gaf dus een werkelijke 
situatie weer in zijn schilderij. In het werk van Furini komt dezelfde verbeelding voor. 
De macht van de twee jonge Medici jongens, Cosimo en Alessandro, wordt in wezen 
gestuurd door hun moeders Maria en Francesca Salviati. 

Furini lijkt in zijn werk te spelen met de elementen die we zien in de 
voorstelling van Sustermans. Als we de voorbereidende tekening van Furini vergelijken 
met het schilderij in Palazzo Pitti, zien we dat de figuren op een verhoging zijn geplaats. 
Dit lijkt te refereren aan het platform in de Salone dei Cinquecento, dat we zien in het 
werk van Sustermans. Ook het doek dat achter de figuren is gedrapeerd komt overeen. 
Tegelijk lijkt het wapentuig dat Furini in het uiteindelijke schilderij links van Cosimo 
heeft geschilderd, los te zijn gebaseerd op het schilderij van Sustermans. Daar zien we 
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in zijn weergave van de zuidwand van de Salone dei Cinquecento, het beeld van 
Giovanni dalle Bande Nere in Romeinse militaire kleding, gemaakt door Bandinelli. Al 
deze elementen zijn zeker geen exacte kopieën, maar de invloed van het werk van 
Sustermans is mijns inziens zichtbaar. Beide werken lijken een soortgelijke boodschap 
te willen overbrengen. De overeenkomst met dit schilderij, bevestigt opnieuw dat 
Jacopo Salviati zichzelf naar vorstelijke hoogte wilde tillen. 
 
De reliekhouder in Montevarchi 

In het huwelijksgedicht was het echtpaar aangespoord om kinderen te baren, om 
nieuwe helden voort te brengen en de lijn van de Salviati voort te zetten. Het moet dan 
ook een groot ongenoegen zijn geweest dat in de eerste jaren van hun huwelijk het 
Veronica en Jacopo niet lukte om een kind te krijgen. Jacopo zocht hulp in 
Montevarchi, een plaatsje ten zuidoosten van Florence, waar het reliek van de Heilige 
Melk bewaard werd. Dit reliek, een witte dunne korst op de bodem van een beker, zou 
de moedermelk van Maria zijn, en had een bijzondere voorgeschiedenis. Het was 
afkomstig van een groter reliek dat zich in Frankrijk bevond. Dit kwam mogelijk uit de 
collectie van Boudewijn II van Constantinopel (1217-1273) en was via een gift aan de 
Franse koning Lodewijk IX in de Sainte Chapelle in Parijs terecht gekomen. De legende 
gaat dat de koning een deel van het reliek in 1266 had gegeven aan condottiere Conte 
Guido Guerra dei Conti Guidi, als dank voor het feit dat hij in de slag bij Benevento op 
26 februari de Franse troepen naar de overwinning had geleid, samen met Karel van 
Anjou, de broer van de koning. Via Guido Guerra zou het reliek in Montevarchi zijn 
gekomen.66 Deze legende is verbeeld in een fresco in Palazzo Mari in Montevarchi.67 
Hierdoor was de plaats in de zestiende eeuw nog steeds een bedevaartsoord. Dat blijkt 
ook uit een van de andere fresco’s in het palazzo waar het bezoek van paus Leo X aan de 
kerk is afgebeeld (afb.9). De paus was met zijn gezelschap op doorreis naar Bologna, 
waar hij Frans I zou ontmoeten, en stopte op 23 november 1515 voor de nacht in 
Montevarchi. Uit een verslag van Carlo Bartoli, een van de aanwezigen bij deze 
gebeurtenis, wordt duidelijk dat Leo X de volgende ochtend naar de Kapittelkerk ging, 
vergezeld door Lorenzo de' Medici, de kardinalen Adriaan Florensz Boeyens (de latere 
paus Adrianus VI), Giovanni Cornaro, Bernardo Dovizi di Bibiena, Innocenzo Cybo en 

                                                
66 Canonici, I Medici a Montevarchi, 26-27; Anselmi, L’insigne collegiata di San Lorenzo in 
Montevarchi, 12. 
67 Fresco’s zijn op stilistische gronden toegeschreven aan Ignazio Moder. Ze zijn vervaardigd in het 
laatste kwart van de achttiende eeuw voor de familie Mari in Palazzo Mari te Montevarchi. De fresco’s 
waren onderdeel van een groep van vier schilderingen over de Collegiata, en waren aangebracht ter 
gelegenheid van het huwelijk van Filippo Mari met Alessandra Cini dat plaatsvond op 10 juni 1786. 
Pesci, La Collegiata di San Lorenzo, 17 noot 12. 
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ook Giovanni Salviati.68 Allen waren eerst aanwezig bij de mis en bezochten daarna het 
reliek. Meer dan honderd jaar later zocht Jacopo Salviati nu hier zijn heil. De wens, zo 
duidelijk geuit in het huwelijksgedicht van Salvadori, moest op deze plek door Maria 
worden vervuld. Als zijn gebeden zouden worden verhoord, beloofde Jacopo een nieuwe 
reliekhouder te laten maken. Hij hoefde niet lang te wachten want in 1629 werd zijn 
eerste zoon, Francesco Maria (1629-1698), geboren. Deze werd later gevolgd door nog 
twee jongens, Carlo en Lorenzo. De belofte die Jacopo had gedaan, werd het jaar daarop 
meteen ingelost. Michele Genovini (1626-1669), een goudsmid uit Florence met een 
werkplaats op de Ponte Vecchio, 69  kreeg de opdracht voor het maken van de 
versieringen in goud en zilver. Voor het houtsnijwerk gaf Jacopo de opdracht aan de 
beeldhouwer Giovanni Francesco Susini.70 Beide kunstenaars werkten al enkele jaren 
regelmatig voor Jacopo Salviati.71  Op 25 oktober 1630 schonk Jacopo de nieuwe 
reliekhouder aan de Collegiata van Montevarchi. Het kostbare werk bestond uit een 
ovalen behuizing van ebbenhout met Turkse blauwe stof overspannen en gedecoreerd 
met zilveren versieringen en een bladgouden omlijsting. 72  Rondom was de tekst 
Lacteam Coeli Viam Jacobus Dux Voto Exornat, ‘Hertog Jacopo decoreerde naar 
gelofte de hemelse melkweg’, aangebracht.73 De opdracht was een geschenk aan Maria 
voor het verhoren van Jacopo’s gebeden, maar tegelijk een manier om zichzelf zichtbaar 
te maken en te verbinden aan deze belangrijke religieuze plek. Een ieder die nu wilde 
bidden tot het reliek werd met de naam van de Salviati geconfronteerd. Dit werd in de 
daaropvolgende eeuw door Anton Maria Salviati (1658-1723) verder versterkt. Zoals we 
hebben gezien was hij de erfgenaam van een groot deel van de bezittingen van Jacopo, 
na de dood van diens kleinzoon. Tussen 1708-1709 liet Anton Maria de reliekhouder 
opnieuw decoreren.74 De opdracht hiervoor ging naar Massimiliano Soldani (1658-

                                                
68 Canonici, I Medici a Montevarchi, 37. 
69 Het ging om 280 scudi op 18 oktober 1630. AS, Serie II, fol.23, t.2, c.84. 
70 Keutner, ‘Massimiliano Soldani und die Familie Salviati’, 145. AS, Serie II, filz.23, tomo 2, c.22. 10 
april 1630 aan Francesco Susini betaald 89 lire, ‘per un ciborio aovato che va coperto d’ Argento’. 
71 Genovini werkte van 1622 tot 1634 voor de familie Salviati. Zie ook: Keutner, ‘Massimiliano Soldani 
und die Familie Salviati’, 158 noot 33. 
72 Keutner, ‘Massimiliano Soldani und die Familie Salviati’, 158 noot 33. AS, serie II, fil.23, tomo 2, c.22. 
Op 10 april 1630 aan Francesco Susini ‘per un ciborio avato che va coperto d’Argento’ en ‘per fatto otto 
pezzi di cornice di noce per i modelli delle cornice d’argento’. AS, ‘Quaderno di cassa, 1630-1648’, c.4, 
betaling aan Giovanni Covoni voor de “velluto turchino”. AS, Serie II, filz.23, tomo 2, c.84, betalingen 
aan Michele Genovini ‘per due vasi e due base e capitelli e rame e saldatura per guarnire detto ciborio’ 
(…)‘Per otto ori venetiani e per argento vivo per orare i sopradetti lavori’. 
73 Vermelding van de tekst is te vinden in: Conti, Memorie sulla estistenza e culto della sacra  reliquia, 
47. De uitdrukking ‘lactea via’ komt voor het eerst voor in Ovidius’ Metamorfosen. De dichter gebruikt 
het in zijn verhaal over Hera en Hercules. Wanneer Hera er achter komt dat de baby die zij zoogt niet 
van haar is, maar van een van de vrouwen die haar man Zeus heeft bezwangerd, duwt zij de baby van 
haar borst weg, waarbij zij vele druppels melk in de hemel morst. Op de reliekhouder verwijzen de 
woorden ‘melkweg’ naar hemelse melk van de Maagd Maria. 
74 Anton Maria Salviati was een familielid uit de Florentijnse tak en de erfgenaam van Jacopo’s kleinzoon 
Anton Maria. Deze was gestorven in 1704 en had geen mannelijke nakomelingen.  



 

 -250- 

1740), architect en beeldhouwer uit Montevarchi zelf, en medaillist aan het hof van de 
groothertogen. Soldani had tevens medailles voor de Salviati gemaakt, met de 
portretten van Anton Maria en zijn moeder Laura Corsi,75 en de eerder genoemde 
medaille met een afbeelding van het landgoed van de familie. Nu liet Anton Maria het 
wapen van de Salviati in goud aanbrengen op de reliekhouder, samen met de 
voorstelling van Maria met Kind en de heilige Lorenzo (afb.10).76 In zijn Memorie sulla 
esistenza e culto dela Sacra Reliquia beschreef Gaspare Conti het werk als volgt: ‘Il 
tabernacolo (…) era coperto al di fuori di Velluto celeste con rapporti, Colonne, e 
Capitelli d’Argento, e colle Imagini della Vergine e di San Lorenzo parimenti d’argento 
dorato, con Lettere intorno al Fregio’.77 Dat Anton Maria Salviati aan het begin van de 
achttiende eeuw nog veel geld besteedde aan dit object, laat zien dat de familie Salviati 
zich wilde blijven associëren met deze kerk en dit wonderdoende reliek,78 dat al door 
paus Leo X en Giovanni Salviati was bezocht. Hij vond het van belang zijn erfgoed te 
onderhouden en de naam van de Salviati verbonden te weten met deze plek. Door deze 
strategie was de plek onderdeel geworden van de geschiedenis van de familie en vice 
versa. Het was dezelfde tactiek die Antonio en Averardo hadden toegepast bij de bouw 
van de nieuwe rustplaats voor het lichaam van de heilige Antoninus. De familie Salviati 
was hierin zeker niet uniek. Ook de Medici hadden, door opdracht te geven voor een 
tabernakel, hun naam vaker verbonden aan een reliek of belangrijke religieuze plek, 
zoals onder andere in de kapel van de Santissima Annunziata in de gelijknamige kerk te 
Florence. 
 
De zalige Lisabetta Salviati 

De belangstelling voor religieuze zaken was, zoals bij de meeste zeventiende-eeuwse 
Florentijnse patriciërs, onderdeel van Jacopo’s leven. In 1633 raakte hij geïnteresseerd 
in Lisabetta Salviati, de enige zalige uit de familie. Zij was in 1461 geboren als Maria 
Salviati en was de dochter van Anastasio di Ruberto Salviati, verre familie van Jacopo. 
Op haar negende was ze in het klooster van San Giovanni Evangelista in Boldrone 
opgenomen. Dat is moment waarop zij de naam Lisabetta ging dragen. Uiteindelijk 

                                                
75 Soldani heeft tussen 1706 en 1709 voor hertog Anton Maria Salviati de medailles gemaakt. Keutner, 
‘Massimiliano Soldani e la famiglia Salviati’, 137. 
76 Het reliek stond in de kerk gewijd aan San Lorenzo. Dit verklaart de keuze van de afgebeelde heilige. 
77 Vertaling: ‘De tabernakel was aan de buitenzijde bedekt met een hemelblauw fluweel, zuilen en 
kapitelen van zilver, en met afbeeldingen van de Maagd en de heilige Lorenzo van verguld zilver, en 
letters rond de fries’. Keutner, ‘Massimiliano Soldani und die Familie Salviati’, 145. De beschrijving van 
het reliek en de wonderen zijn te vinden in: Prospero M.a Gasparo Conti, Memorie sulla esistenza e 
culto dela Sacra Reliquia .. di Montevarchi, 1896. Herbert Keutner suggereert dat Maria en Lorenzo 
later zijn toegevoegd door Massimo Soldani. Er zijn namelijk geen betalingen aan Genovini voor deze 
figuren te vinden. Keutner, ‘Massimiliano Soldani und die Familie Salviati’, 146. 
78 Conti, Memorie sulla estistenza e culto della sacra reliquia, 48. Antonio Maria Salviati laat een tekst 
aanbrengen die eindigt met: ‘Dux Antoninus Maria Salviati pietatis ergo restituit anno MDCCIX’. 
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werd ze abdis van het klooster. In 1519 stierf ze en werd begraven in een gezamenlijk 
graf, een ‘sepultura commune’, in de kloosterkerk.79 Haar leven was niet heel opvallend 
en pas na haar dood verrichtte zij een aantal kleine wonderen. Maria Angiola Capponi 
dreigde te stikken in een graat toen zij vis aan het eten was; toen zij de ‘Beata’ aanriep 
werd zij gered.80 Op 2 oktober 1633 ging Jacopo Salviati samen met Leone Strozzi, met 
permissie van Paus Urbanus VIII, op zoek naar de overblijfselen van de zalige in de kerk 
van Boldrone. Toen het lichaam uit het graf tevoorschijn werd gehaald, kwam er volgens 
de beschrijvingen een bijzonder zoete geur vrij die de hele kerk vulde: ‘dopo il suo 
[corpo] introvemento fu esposto alla pubblica venerazione, nell’apparire davanti al 
sacro deposito, sentirono un odore soavissimo, che riempe tutta la chiesa’.81 Het ruiken 
van deze ‘goede’ geur is tot in de negentiende eeuw een topos in de literatuur over 
heiligen. Onmiddellijk na het openen van het graf voltrok zich een tweede wonder. Toen 
Maria, ‘matrona della duchessa Salviati’, haar hoofd tegen dat van de zalige legde, was 
haar zware hoofdpijn in een keer verdwenen.82  

Twee redenen hebben Jacopo bewogen om het lichaam van Lisabetta op te 
graven. Ten eerste was dat zijn interesse in het religieuze, ten tweede kon hij het 
aanwenden om zijn eigen status te verhogen. Hij had in zijn collectie een aantal relieken, 
waaronder dat van de heilige Josef, de martelaar Romulus, en Maria Maddalena dei 
Pazzi. Vlak voor zijn dood, toen Jacopo erg ziek was geworden, liet hij nog de mijter van 
de heilige Francesco de Sales naar zijn palazzo aan Lungara in Rome brengen. 83 Het 
sloot aan bij de groeiende interesse in heiligen en zaligen binnen de eigen familie in 
Florence gedurende de zeventiende eeuw. De familieheiligen zorgden voor een meer 
persoonlijke heiligenverering en geloofsbelevenis. Dit zagen we bijvoorbeeld ook bij de 
Florentijnse familie Corsini. Voor de heilige Andrea Cosini (1302-1373), pas 
gecanoniseerd in 1675, was nog in datzelfde jaar de Corsini-kapel opgericht in de Santa 
Maria del Carmine. Of Jacopo ook een kapel voor Lisabetta wilde stichten is onbekend. 
Wel is zeker dat de aandacht voor een Salviati-heilige de belangstelling voor de familie 
en daarmee het aanzien van Jacopo kon vergroten. Zijn eerdere bezoek aan 
Montevarchi, zijn zoektocht naar de beata Salviati, en zijn interesse in de relieken, 
wijzen er op dat Jacopo een persoonlijke religieuze beleving zocht, maar tegelijk goed 

                                                
79 Brocchi, Vite de Santi e Beati Fiorentini, 335. 
80 Idem, 336. 
81 Vertaling: ‘Nadat het hare [van Lisabetta] werd blootgesteld voor de openbare verering, in de 
nabijheid van het heilige graf, rook men een zeer zoete geur die de hele kerk vulde’. 
82 Het is onduidelijk wie deze ‘Maria matrona della duchessa Salviati’ precies is. Brocchi, Vite de Santi e 
Beati Fiorentini, 336. 
83 Uit een inventaris blijkt dat in het midden van de zeventiende eeuw deze tak van de familie zeker 
zeven relieken in haar bezit had. Deze waren mogelijk door Jacopo of zijn zonen verzameld. Hurtubise, 
Une famille-témoin, les Salviati, 477. 
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wist dat hij aan dezelfde vereringen status kon verlenen, en zijn familie op een ‘vrome 
en nobele’ manier kon presenteren. 
 
Dramatische wending in het huwelijk 

Door een persoonlijk drama in de jaren dertig van de zeventiende eeuw, veranderde het 
leven van Jacopo Salviati in Florence drastisch. Het leek onschuldig te beginnen met 
een affaire van Jacopo met de als zeer mooi omschreven Caterina Borgi. Zij was twintig 
en getrouwd met de vijftig jaar oudere Giustino Canacci, volgens de overlevering een 
van de lelijkste mannen van Florence. Zij woonden in de Via dei Pilastri, vlak bij Borgo 
Pinti, de plek waar de Salviati ook een casino bezaten. Volgens de legende kwam hij 
vaak in de straat om bij een buca zijn wijn halen, en het verhaal gaat dat zij elkaar hier 
zouden hebben ontmoet.84 Helaas kwam Veronica Cybo al snel achter deze affaire en 
besloot radicale maatregelen te nemen: zij huurde twee mannen om Caterina te 
vermoorden. Op oudjaarsavond van het jaar 1633 zouden de twee moordenaars uit 
Massa bij Caterina hebben ingebroken, en haar hebben gedood. De volgende dag vond 
men door de stad verspreid overal stukken van haar lichaam. Als hoogtepunt van haar 
wraak had Veronica het hoofd van Caterina in een wasmand bij Jacopo achtergelaten. 
Na deze gruwelijke daad vluchtte zij onmiddellijk de stad uit, waarschijnlijk eerst naar 
de villa di San Cerbone bij Figline Valdarno, later naar haar geboortegrond Massa. Daar 
bleef ze tot het einde van haar leven. Ze stierf op 86-jarige leeftijd en werd begraven in 
de dom van Massa. Dit persoonlijke drama is overgeleverd door kroniekschrijver Conte 
Morbio, die het verhaal dertig jaar later heeft opgeschreven. Het heeft pas grote 
bekendheid gekregen door de, op de tekst van Morbio gebaseerde, negentiende-eeuwse 
‘romanzo tragico’ van Domenico Maria Guerrazzi.85 De roman Veronica Cybo, duchessa 
di S. Giulanio (1847) is daarna nog een aantal keren door schrijvers en toneelschrijvers 
bewerkt.86 Het verhaal werd in de loop der tijd, vooral door de bewerkingen in de 
negentiende eeuw, steeds meer gedramatiseerd, maar duidelijk is dat er iets zeer 

                                                
84 Als gevolg van de crisis in de zeventiende eeuw werd door families als aanvulling op de inkomsten hun 
eigen wijn verkocht vanuit het palazzo. Een Buca del vino was een gat in de muur waar men deze wijn 
kon halen. Er is nog steeds een buca te zien in de muur bij Borgo Pinti nummer 27. 
85 Domenico Maria Guerrazzi heeft de tekst van Conte Morbio overgenomen. De tekst is gepubliceerd als 
appendix in een uitgave van 1847. Conte Morbio noemt in zijn verhaal het verkeerde jaartal (1638 in 
plaats van 1633). Guerrazzi, Veronica Cybo, duchessa di S. Giuliano, 57. 
86 Of de gebeurtenissen exact zo hebben plaatsgevonden, is zeer de vraag. In de negentiende eeuw werd 
het verhaal gebruikt voor verschillende toneelstukken en kleine opera’s. Voorbeelden zijn: Carlo 
Ormando Galli en Giovanni Juva (1855), Veronica Cibo: Tragedia lirica in tre atti; Domenico Maria 
Guerrazzi (1847); 'Veronica Cybo, Duchessa Di S. Giuliano', in Scritti di F.-D. Guerrazzi. Veronica Cybo. 
La serpicina. I nuovi Tartufi. Pensieri. Discorsi. Illustrazioni. Traduzioni. I bianchi e i neri; Peruzzini 
en Marcello (1865), La Duchessa di San Giuiano. Melodramma tragico in tre atti ed un prologo. Zelfs 
in de 21ste eeuw werd het verhaal nog als inspiratie gebruikt: Giuseppe Notaro (2011), L’amante di 
Jacopo Salviati e altre storie. Nu nog is er in de Via dei Pilasti op de muur bij het voormalige huis van 
Caterina Canacci een plakkaat te vinden dat memoreert aan het drama. 
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onaangenaams en beschamends was gebeurd, waardoor Jacopo en Veronica zich beiden 
niet langer in Florence konden vertonen. Jacopo verhuisde niet lang daarna naar Rome. 
Volgens Hurtubise was het aanzien van de familie Salviati in Rome in de zeventiende 
eeuw niet heel hoog meer.87 Toch kwam Jacopo niet op een geheel onbekend terrein. De 
familie had in de eeuwen daarvoor ook in Rome al een reputatie opgebouwd. De 
‘Romeinse tak’ waar ook Jacopo toe behoorde, was al sinds in 1512 actief in de 
pauselijke staat, zoals we hebben gezien in hoofdstuk 2. Nu hertog Jacopo in de 
zeventiende eeuw ook naar Rome verhuisde, leek hij, hoewel enigszins gedwongen, in 
de voetsporen van deze voorvaderen te treden. Hij bouwde een nieuw netwerk op in 
Rome, zoals meer Florentijnse patriciërs deden,88 terwijl hij zich sterk verbonden bleef 
voelen met Florence. Deze situatie lijkt dan ook op die van zijn voorvaderen, die tijdens 
hun verblijf in de Pauselijke Staat de relatie met Florence nooit hadden losgelaten. 
Jacopo bleef bijvoorbeeld in dienst van het hof van Ferdinando II.89 Vanuit Rome was 
hij onder andere consigliere van de groothertog. Daarnaast begeleidde hij de dochter 
van Cosimo II, prinses Anna de’ Medici, op haar reis naar Innsbruck in 1646, waar zij 
zou trouwen met Aartshertog Karel van Oostenrijk, en in 1667 verving hij tijdelijk de 
Florentijnse ambassadeur in Rome. 90 
 
Uitbreiding van de collectie in Rome 

In het midden van de zeventiende eeuw had de familie nog twee palazzi in Rome in haar 
bezit. Het Collegio Romano waar kardinaal Antonio Maria had gewoond, werd echter in 
1659 door paus Alexander VII onteigend en voor een deel afgebroken.91 Het andere 
palazzo was het voormalige huis van de kardinalen Giovanni en Bernardo in de via della 
Lungara. Toen hertog Jacopo in 1634 naar Rome vluchtte, besloot hij van dit huis zijn 
permanente woning maken. Hij kon hier echter niet meteen terecht. Het was op dat 
moment nog verhuurd aan de hertog van Bracciano.92 Hij was daarom eerst te gast bij 
kardinaal Barberini, en logeerde daarna tijdelijk in palazzo Orsini a Monte Giordano.93 
Uiteindelijk kreeg hij zijn palazzo terug, ging zich hier vestigen en bouwde langzaam 
zijn toch al zeer rijke kunstcollectie verder uit. 
 Dat Jacopo’s collectie al zeer omvangrijk was, kwam doordat hij de bezittingen 

                                                
87 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 409. 
88 Zie bijvoorbeeld: Cole (2007), Cultural clientelism and brokerage networks in early modern Florence 
and Rome. 
89 Jacopo’s ouders Lorenzo Salviati en Maddalena Strozzi waren beide nauw verbonden met het hof van 
de Medici. De groothertogin was persoonlijk aanwezig bij de doop van Jacopo’s oudere broer Antonio 
Maria in 1604. Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 402. 
90 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 402. 
91 Idem, 429. Dit is de plek waar nu piazza del Collegio Romano te vinden is. 
92 Idem, 427. 
93 Idem, 427. 
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van bijna de gehele tak van zijn familie in handen had gekregen. Het was een 
samenvoeging van de collecties van Jacopo di Giovanni en diens drie zonen Alamanno, 
kardinaal Giovanni, en kardinaal Bernardo, kardinaal Antonio Maria, Jacopo di 
Alamanno, en Jacopo’s vader Lorenzo. De hoeveelheid aan prachtige objecten belette 
hem niet, of stimuleerde hem misschien zelfs wel, om zelf ook werken aan te schaffen en 
opdrachten te geven. Hij kocht een aantal al bestaande werken: een van de vijf afgietsels 
van de Hercules gemaakt door Antonio Susini (1580-1624), 94  een kopie van de 
kruisafneming van Bandinelli gekopieerd door Susini, en twee werken van Giovanni 
Bilivert, een scène met de Bijbelse figuur Lot, oorspronkelijk gemaakt voor de Pucci 
familie, en een tondo met Maria en kind en heiligen, ooit gemaakt voor de familie 
Staccoli.95 Ook nu hij in Rome verbleef, waren het vaak Florentijnse kunstenaars van 
wie Jacopo werken aankocht. Hij leek een sterke band te houden met het culturele leven 
van zijn geboortestad. Zo commissioneerde hij een aantal mythologische en religieuze 
werken van de schilders Agostino Melisi (1616-1683),96 Lorenzo Martelli, Carlo Dolci 
(1616-1686),97 Bartolomeo Poggi en Giovanni Maria Morandi (‘Il Poppi’, 1622-1717).98 
De laatste was door Jacopo naar Rome gehaald, stond in de jaren 1649-1650 
geregistreerd als personeel van de hertog, 99  en woonde een tijd in huis bij zijn 
opdrachtgever. Dit laatste gold ook voor de Florentijnse schilder Agostino Melissi.100 
Jacopo zorgde er voor dat de schilders ook andere opdrachten konden krijgen in Rome. 
Het eerste grote project dat Il Poppi, waarschijnlijk door bemiddeling van Jacopo kreeg, 
was afkomstig van paus Alexander VII. Voor hem maakte hij in de kerk van Santa Maria 
della Pace in 1657 een groot doek met een stervende Madonna.101 Het contact met Furini 
was, sinds Jacopo in Rome woonde, niet verminderd en ook deze schilder verbleef enige 
tijd in het palazzo in de via Lungara.102 Een van de werken waar de schilder al snel na La 

                                                
94 Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, IV, 110. 
95 Baldinucci noemt als vorige eigenaar R. Staccoli. Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da 
Cimabue in qua, III, 72 en IV, 308. 
96 Volgens de nieuwste inzichten is zeker dat Melissi niet geboren is in Florence. Hij werd officieel 
inwoner van de stad in 1662, nadat hij er dertig jaar had gewoond. Pagliarulo, Agostino Melissi, 15. 
97 Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, III, 501 en V, 349: Madonna met 
kind en Lelie. 
98 Melissi schilderde een Pan en Siringa, volgens Baldinucci oorspronkelijk bedoeld voor de villa bij 
Ponte alla Badia. Martelli schilderde een Orfeus, Poggi een geschiedenis met Cefalus, en Morandi een 
huwelijk van Bacchus en een Ariadne. Morolli beweert dat het hier om fresco’s gaat, maar het waren 
losse panelen of doeken. Morolli, Palazzo Salviati alla Lungara, 130. Zie ook: Baldinucci, Notizie de' 
professori del disegno da Cimabue in qua, IV, 319; Angelica Lugli, ‘Melissi, Agostino,’ in: DBI.  
99 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 462 en 463. Morandi komt voor in de lijst van de salariati 
in de jaren 1649-1650. 
100 Karwacka Codini, Archivio Salviati Documenti siu beni immobiliari ei Salviati, 21. Baldinucci, 
Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, III, 77 en IV, 316. 
101 Laura Mocci, ‘Morandi, Giovanni Maria (Giammaria)’, Dizionario Biografico degli Italiani, Vol.76 
(2012). 
102 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 462. 



 

 -255- 

Gloria della Casa Salviati aan was begonnen, was een doek met Adam en Eva 
(afb.11).103 De opdracht hiervoor had Jacopo al gegeven in 1629, toen hij nog in Florence 
verbleef. De eerste betaling vond plaats op 3 januari van dat jaar: ‘Io francesco furini 
Pittore  ho ricevuto dal sig Lorenzo Ciegia a conto ch’ io pero per ordine del sig. Duca 
Salviati del Adam et eva scudi trenta’.104 Aan dit schilderij zou Furini tot zijn dood in 
1646 blijven werken. Voor Jacopo maakte hij ondertussen nog een werk met 
Andromeda, dat af kwam in maart 1638. In een brief van 19 april 1645 schreef Jacopo 
over het ‘quadro dell’ Adamo’ aan Fazzi, de priester van de parochie in San Ansano in 
Mugello.105 Op 16 december van hetzelfde jaar schreef Furnini persoonlijk aan Jacopo 
over het werk. Hij accepteerde de uitnodiging opnieuw naar Rome te komen en aan de 
opdracht verder te werken, op voorwaarde dat hij 100 scudi voorschot zou krijgen.106 
Ook werd er gesproken over een tweede schilderij, Lot en zijn dochters, dat een pendant 
moest worden van de Adam en Eva (afb.12).107 In de twee laatste brieven van 17 
december 1645 en 6 januari 1645 [1646] sprak Furini opnieuw over de schilderijen, 
maar uit niets bleek dat deze al voltooid waren. De Adam en Eva werd van Rome naar 
de villa bij Ponte alla Badia gebracht, en hiervoor werd aan Furini zes lire betaald.108 De 
schilder verbleef tevens in de villa, maar werd daar helaas ziek en moest terugkeren 
naar Florence. De twee schilderijen verhuisden mee, ‘egli un di fosse assalito da male di 
pleuritide con febbre; onde fu necessario ricondurlo alla sua casa in città , dove anche 
furono riportati i due quadri del duca’.109 Furini stierf onverwacht op 19 augustus 1646. 
Beide werken, Adam en Eva en Lot en zijn dochters, bleven onvoltooid. De schilderijen 
bleven nog lange tijd in het bezit van de familie en komen in de verschillende 
inventarissen van de Salviati, van 1646 tot 1789, voor.110 De vele verhuizingen en 
correspondentie geven de indruk dat de band die Jacopo met de schilder had, meer dan 
alleen een zakelijke moet zijn geweest. 

                                                
103 Voor het werk aan de Adam en Eva kreeg Furini hulp van Lorenzo Martelli. Corti, ‘Contributi alla vita 
e alle opere di Francesco Furini’, 17.  
104 AS, ‘Quaderno di ricevute 1625-1630’. 3 januari 1629. Vertaling: ‘Ik de schilder Francesco Furini heb 
ontvangen van de heer Lorenzo Ciega in opdracht van de Hertog Salviati dertig scudi voor de Adam en 
Eva.’  
105 Gregori, Un’altra bellezza. Francesco Furini, 232. 
106 Corti, ‘Contributi alla vita e alle opere di Francesco Furini’, 15. 
107 Gregori, Un’altra bellezza. Francesco Furini, 232. ‘ho subito ordinato una tela per Bartolomeo, quale 
però non si sta, perchè giudicano io bene il mantenermi con le figure grandotto in risguardo della 
vastezza delle stanze dove si doveranno mettere, m’è parso necesario ridurre anco l’ torna in Patria, 
assistè Adamo e l’Eva alla medesima grandezza, e così gl’ò disegnati di nuovo e gli fo riabozzare a lui’. 
108 Ibidem. AS, ‘Quadernuccio di entrata e uscita, 1640-1648’, Serie III: 264, c.75. 
109 Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, IV, 640. Vertaling: ‘Hij kreeg een 
aanval van pleuritis met koorts, dus was het nodig om hem terug naar zijn huis in de stad te brengen, 
waar ze ook de twee schilderijen van de hertog naar toe brachten'. 
110 BAV, Archivio Salviati fondo 6, fol. 373r, inventaris uit 1672; AS, Filz II: 62, fasc.81 (inventaris uit 
1706). 
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Schilderijen in de villa bij Ponte alla Badia 

Na de dood van Jacopo in 1672 werd er een inventaris opgemaakt ‘delle cose che ho 
sottoposte alla primo g.la(?) come sopra, Pitture che essistono parte nella nostra Casa di 
Roma, e parte in quella di Firenze’.111 Jaren later, na het overlijden van Jacopo’s 
kleinzoon Anton Maria Salviati in 1704, is er een soortgelijke inventaris opgemaakt van 
de bezittingen van de familie in Florence en Rome. Daarin vinden we mededeling dat de 
werken ‘dal Duca Jacopo Salviati e che stavano in firenze e furino mandati a Rome’.112 
Hier worden eenentwintig schilderijen genoemd van Jacopo die dus nog in Florence 
waren, en nu naar Rome werden gezonden. Hieronder waren schilderijen van Francesco 
Salviati, Parmigianino, Domenico Beccafumi, Pietro Perugino, Jacopo da Pontormo, 
Andrea del Sarto, en een aantal werken waarvan de kunstenaars niet werd vermeld. De 
schilderijen zijn in de inventarislijst van 1672 terug te vinden. Uit de vergelijking met 
een andere boedelbeschrijving in het Archivio Salviati te Pisa, wordt duidelijk dat deze 
inventarislijst uit 1672 alleen de werken uit de villa bij Ponte alla Badia bevat. 
Vijfendertig schilderijen worden genoemd: zes werken van Tintoretto, vier van 
Francesco Salviati, drie van Titiaan, twee van Paris Bordone, twee van Antonio da 
Correggio, twee van Jacopo da Palma il Vecchio, twee van Andre del Sarto, één van 
Francesco Albani, Alessandro Allori, Jacopo Bassano, Federico Barocci, Beccafumi, 
Bugiardino, Ludovico Cigoli, Andre Commodi, Pietro Perugino, Pontormo, Rafael, 
Parmigianino, Guido Reni, en een niet nader te identificeren Ludovico. Van deze 
vijfendertig schilderijen zijn er vier met mythologische scenes, zeven portretten, en 
drieëntwintig met christelijk voorstellingen. De groot deel van de bovengenoemde 
werken kwam uit de erfenis van Jacopo’s vader.113 Als we een vergelijking maken met de 
collectie van de Florentijnse tak van de familie in dezelfde tijd, blijkt de verhouding 
tussen religieuze en niet-religieuze werken nu ongeveer gelijk. Van de boedel van het 
palazzo in de via del Palagio, aan het begin van de zeventiende eeuw in het bezit van 
markies Vincenzo Salviati (1585-1654), de zoon van Antonio, was een inventarislijst 
opgemaakt in 1686. Hierin vinden we rond de tweehonderd kunstwerken vermeld, 
waarvan vijfenzestig procent met een religieus onderwerp.114  De andere werken waren 
twintig landschappen, eenentwintig portretten, vier veldslagen, vier vier-jaargetijden, 
vier ‘storie e baccanali’, twee jachtscènes, twee bloemstukken, een schilderij met fruit, 
een werk met vogels ‘uccellami’, een veduta van de campagna, en een kaart van de 
fortificaties rond Florence. 

                                                
111 BAV, Archivio Salviati fondo 6, foglio 373r (inventaris uit 1672). Zie voor een volledige transcriptie 
bijlage 2. 
112 AS, filza II: 62, fasc.81 (inventaris uit 1706). 
113 AS, ‘Libro di inventari dell' Eredità del Sig. Lorenzo Salviati’, 1609. 
114 Pinchera, Lusso e decoro, 136. 
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Geen van de nieuwe werken die Jacopo had gecommissioneerd gedurende zijn eigen 
leven, bevond zich in de villa bij Ponte alla Badia. Deze moeten alle in het palazzo in 
Rome hebben gehangen of zijn achtergebleven in Florence, in het Palazzo in de via del 
Corso. Een deel van de schilderijen is dan ook terug te vinden in de inventarislijst uit 
1609. De 1400 genoemde kunstwerken uit de lijst van 1609 moeten na Jacopo’s 
verhuizing naar Rome, voor een overgroot deel in Florence zijn gebleven. Omdat deze 
inventaris van Lorenzo uit 1609 volledig lijkt, kunnen we vaststellen dat de werken die 
wel in de lijst van 1672 voorkomen en niet in die van Lorenzo, door Jacopo zijn 
aangekocht of verkregen. Vijf werken van de boedelbeschrijving van Jacopo uit 1672 
komen wel voor in de inventaris van 1609: de Ecce Homo van Correggio, een Madonna 
met kind en de heilige Johannes van Andrea del Sarto, een Madonna met kind van 
Rafael, een Heilige Hiëronymus van Pietro Perugino, en de Opwekking van Lazarus 
door Francesco Salviati.115 De Adam en Eva van Francesco Salviati samen met de 
Christus in Limbo van Allori op de lijst van Jacopo, vinden we al de inventaris van zijn 
grootvader uit 1583.116 Dus achtentwintig werken van de 1672 inventaris kunnen uit de 
collectie van zijn vrouw Veronica zijn meegekomen, maar het is waarschijnlijker dat 
Jacopo deze zelf heeft aangeschaft. Dat betekent dat Jacopo niet alleen interesse had in 
het commissioneren van Florentijnse hedendaagse kunstenaars voor zijn collectie, maar 
ook oudere werken aankocht, waaronder schilderijen van de Venetianen Titiaan en 
Tintoretto. We weten uit een brief aan Jacopo tenminste van één situatie waarin hij 
tijdens een bezoek aan Venetië in 1648 een schilderij van Titiaan had gekocht voor 120 
scudi.117 
 
Theater en muziek 

Jacopo was behalve in beeldende kunst ook geïnteresseerd in literatuur en theater, net 
als zijn vader en grootvader. Hij was patroon van een aantal schrijvers en componisten, 
die werk aan hem opdroegen, onder wie Giovanni Battista Landini.118 Een van de 
werken waarvoor hij opdracht had gegeven, was een toneelstuk voor het carnaval. Het 
stuk werd geschreven door Andrea Salvadori, maar die deed dit, zo blijkt uit de 

                                                
115 Ecce Homo van Correggio is nr.1 in 1672, nr.956 in 1609, en komt voor in 1583. De Madonna met 
kind van Andrea del Sarto is nr.2 in 1672, nr.960 in 1609, en staat mogelijk ook in de inventaris van 
1583. De Madonna met kind van Rafael is nr.3 in 1672 en nr.963 in 1609. De heilige Hiëronymus van 
Pietro Perugino is nr. 18 in 1672 en nr.958 in 1609. De Opwekking van Lazarus van Francesco Salviati  
is nr.28, nr. 1041 in 1609, en komt voor in 1583. AS, ‘Libro di inventari dell' Eredità del Sig. Lorenzo 
Salviati’; 1609; Fazzini, Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento, 191-224. 
116 Fazzini, Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento, 203 en 206. 
117 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 465. In een brief aan Jacopo van 5 december 1648 
refereert Giuseppe Tornaquinci aan het schilderij.  
118 Carter, Music, patronage and printing in late renaissance Florence, XI, 71. Florence 18 september 
1635: ‘Domenico Anglesi, Libro primo d’ arie musicali... a voce sola, giovanni Battista Landini, 1635’. 
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beschrijving, samen met Jacopo. De commedia werd op 25 februari 1633 (1634) 
uitgevoerd in het palazzo in de via del Corso door veertien zangers, acht dansers en zes 
musici. 119  Dit was nog geen twee maanden na de dood van Jacopo’s maîtresse. 
Performances in privé palazzi kwamen aan het begin van de zeventiende eeuw vaker 
voor. 120  De academies en compagnie, waarin kunstenaars, dichters en patriciërs 
samenkwamen, hadden niet zelden hun bijeenkomsten en opvoeringen in het huis van 
een Florentijnse patriciër. Het is niet bekend wie uitgenodigd waren om het vrolijke 
stuk te aanschouwen, maar het was zeer waarschijnlijk een gezelschap van Florentijnse 
patriciërs. Gian Carlo de’ Medici (1611-1663),121 de tweede zoon van groothertog Cosimo 
II, was in ieder geval aanwezig. In een brief aan zijn broer Mattias de’ Medici (1613-
1667) schreef hij dat er een komedie was opgevoerd in Palazzo Salviati. Interessant is 
dat hij ook meldt dat hertog Jacopo zelf heeft gezongen: ‘In questa Quaresima abbiamo 
avuto le solite fiere e di più una comedia del Duca Salviati in dove c' ha cantato lui 
medesimo, e ha fatto miracoli, e c' era tante dame, che Dio, et a me toccò a stare vicino 
all' Albergotta’.122 Het zingen was zeker niet een eenmalig bevlieging van Jacopo. We 
weten dat hij twee jaar later zangles nam bij Girolamo Landini, een specialist in 
recitatieven.123 

Dat Jacopo in plaats van alleen de opdracht en het geld te verstrekken, zelf ook 
als schrijver en zanger wilde optreden, was niet uitzonderlijk in de zeventiende eeuw. 
Het kwam vaak voor dat Florentijnse patriciërs zich gingen bezighouden met de 
uitvoerende kant. Er zijn veel toneelstukken en muzikale opvoeringen bekend waarin de 
acteurs en zangers leden van het patriciaat waren.124 Het gevolg voor Jacopo was dat hij 

                                                
119 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 457. Kosten voor deze komedie waren 450 scudi. 
120 Eisenbichler, The boys of the Archangel Raphael, 228. 
121 Dat Gian Carlo voor deze opvoering in het Palazzo Salviati was uitgenodigd, is niet verwonderlijk. Zijn 
interesse in theater was evident. Hij overzag de theateractiviteiten aan het hof van de Medici en was 
financier van het Teatro della Pergola. Zie: Bianconi, Music in the seventeenth century, 198. In 1644 was 
hij door Innocentius X tot kardinaal benoemd, omdat hij een belangrijke rol had gespeeld bij de 
verkiezing van deze paus. Hij verbleef in Florence tussen 1645 en 1655. Toen hij in 1655 tijdelijk naar 
Rome ging, ter gelegenheid van de installatie van paus Alexander VII, keerde hij echter al snel terug naar 
zijn geboortestad. Een mogelijk reden was dat hij iets te veel interesse had getoond in de vrouwen al 
daar, waaronder Christina van Zweden. De liefde voor het vrouwelijk schoon bleek ook al duidelijk uit de 
brief aan Mattias. Stefano Villani, ‘Medici, Giovan Carlo de’, in: DBI. 
122 Mamone, Serenissimi fratelli pricipi impresario, 58. De brief is van kardinaal Giovan Carlo, gericht 
aan Mattias de' Medici (1628-1659) en gedateerd 21 maart 1633 [1634]. ASF Mediceo fol. 5392 c.261r-
262r. Vertaling: ‘Gedurende deze Lent, hadden we de gebruikelijke feesten, en ook een komedie van de 
Hertog Salviati waarin hij zelf zong, en het was wonderbaarlijke geweest, en er waren vele dames, O God, 
en het raakte mij om dicht bij Albergotta te zijn’. 
123 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 457. Hurtubise vraagt zich nog af of Jacopo hiermee 
misschien liet blijken dat hij de intentie had zelf te gaan optreden, maar dat had hij al gedaan in 1634. 
124 Er zijn een aantal ‘dramme per musica’ bekend, waarvan we ook weten wie de uitvoerenden waren. 
Bijvoorbeeld in La forza del sangue e della pietà, drama per musica dedicato al sereniss. principe 
Francesco Maria di Toscana (1686), met muziek van G. Fabbrini en libretto van G. Gigli. Hierin werden 
de rollen vervuld door Bernardo Rucellai, Alamanno Salviati, Claudio Tolomei, Pancrazio Pancrazi, 
Marco Martelli, Teofilo Amerighi en Mario Tolomei de rollen. In Descrizione della presa d'Argo e de gli 
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zich steeds meer onder de kunstenaars, dichters en zangers begaf, en niet alleen een 
zakelijke maar ook een vriendschappelijke relatie met hen opbouwde. Hij bleef 
daarnaast een belangrijke rol spelen als opdrachtgever en bemiddelaar. De Florentijnse 
tenor Domenico Bellucci was bijvoorbeeld in vaste dienst van Jacopo en heeft decennia 
voor de Salviati gewerkt.125 Jacopo leende de zanger ook uit aan zijn relaties. In een 
brief uit 1657 van Jacopo aan kardinaal Gian Carlo de’ Medici staat: ‘Il Belluci mio 
servitore sarà prontissimo a i cenni di Vostra Altezza, mentre io sono prontissimo 
ancora a darglielo per recitare all' opera nel suo augustissimo teatro’.126 Blijkbaar was de 
tenor goed bevallen, want in 1658 [1659] werd opnieuw om de zanger gevraagd. In 
maart van dat jaar schreef Gian Carlo aan Jacopo, dat hij Bellucci wilde gebruiken voor 
een belangrijke gelegenheid: ‘Mostrata sempre esti cortese disposizione nel concedermi 
Domenico Belluci per l’altre Commedie recitatesi nel mio teatro’ ch’io posso ben 
persuadermi di trovare in lei la medesima nell’occasione più urgente et più conspicua 
come sarà l’opera grande da rappresentarsi à Maggio prossimo, per solennizzare il 
nascimento del Real Principe di Spagna’.127 Ook op 31 oktober 1662 doet Gian Carlo een 
beroep op Jacopo, omdat hij een komedie in voorbereiding heeft voor het komende 
carnaval waarin hij opnieuw de tenor wil laten zingen, ‘Io sto preparare una Comedietta 
in burla, per recitarti nel prossimo Carnevale. Se m. Ill.ma. mi volesse concedere il 
Bellucci, signerei nella mia gratitudine questo nuovo atto della sua cortesia’.128 Bellucci 

                                                                                                                        
amori di Linceo con Hipermestra; festa teatrale rappresentata dal signor principe cardinal Gio. Carlo 
di Toscana ... per celebrare il natale del sereniss. Principe di Spagna (1658), geschreven door Orazio 
Ricasoli Rucellai. In deze voorstellingen werd het verhaal verteld door acteurs Piero Strozzi, Filippo 
Franceschini, Giovanni Battista del Monte en Filippo Niccolini. De dansgroep bestond uit 81 mannen, 
vele van patriciërsfamilies, een aantal met adellijke titels, waaronder baroni, marchesi en conti. 
Hieronder waren bijvoorbeeld Giovanni Vincenzo Salviati, Lorenzo Medici, Luigi Maria del Nero en 
Carlo Malaspina. 
125 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 457. In 1650 commissioneerde Jacopo bijvoorbeeld een 
toneelstuk over Prometheus, geïnspireerd op de tekst van Aeschylus. Hoofdrolspeler was Domenico 
Bellucci. De kosten voor het stuk waren 372 scudi. AS, Com. III: 244, fol.67, 432. 
126 Vertaling: ‘Bellucci die bij mij in dienst was zal meer dan bereid om voor uwe Hoogheid te komen 
werken, terwijl ik zeer bereid ben om hem te laten zingen in het werk in uw gelauwerde theater.’ 
Mamone, Serenissimi fratelli pricipi impresario, 272-273. ASF, Mediceo fol.5323. Lettere di diversi al 
Cardinale Giovan Carlo (1657) c. 193r. ‘Serenissimo e Reverendissimo Signor mio a Padrone 
Colendissimo. Vostra Altezza mi onora conferme alla sua umanità, mentre mi richiede con la sua 
benignissima di quello che è suo: Il Belluci mio servitore sarà prontissimo a i cenni di Vostra Altezza , 
mentre io sono prontissimo ancora a darglielo per recitare all'opera nel suo augustissimo teatro. Con 
questa occasione ricordo a Vostra Altezza la mia solita ossequiosa osservanza e inchinandomeli sono. Di 
Vostra Altezza Serenissima/ Roma li 8 dicembre 1657/ Devotissimo servitore obbligatissimo/ Jacopo 
Salviati’. 
127 Vertaling: ‘U heeft zich altijd beleefd getoond Bellucci toe te staan om op te treden in andere 
komedies in mijn theater, dat ik mij kan overtuigen dat ik dat nu opnieuw van u kan verwachten voor 
deze gelegenheid, urgenter en opvallender, die plaats zal vinden komende mei, om de geboorte van de 
prins van Spanje te commemoreren.’ AS, Filza II: 30, fasc.11. Een brief van 20 maart 1658 [1659]. Zie 
voor een volledige transcriptie bijlage 1. 
128 Vertaling: ‘Ik bereid een grappige kleine komedie voor, om op te voeren tijdens het komende 
carnaval, als de zeer illustere heer aan mij Bellucci zou willen toekennen, zal ik mijn dankbaarheid tonen 



 

 -260- 

was blijkbaar erg geliefd en Jacopo gemakkelijk te overtuigen, ook omdat het in zijn 
voordeel was. Hij kon later om wederdiensten bij Gian Carlo vragen, het maakte voor 
Jacopo de relatie tussen de twee families sterker, en de verhoudingen gelijkwaardiger. 
 
Ambities als dichter 

Naast het optreden in zijn eigen theaterstukken, lijken Jacopo’s artistieke ambities het 
grootst te zijn geweest op het literaire vlak. Hij publiceerde gedurende zijn leven een 
aantal korte gedichten met burlesque en ‘boeren’ thema’s, maar ook meer duistere en 
religieuze dichtwerken.129 Jacopo leek zich te willen meten met tijdgenoten zoals de 
schilder en dichter Lorenzo Lippi (1601-1665). Deze had een humoristisch-heroïsch 
gedicht geschreven, Il Malmantile racquistato, onder het pseudoniem Perlone Zipoli, 
dat pas postuum gepubliceerd werd in 1688, maar veel bekendheid kreeg. Lippi was 
getrouwd met de dochter van de beeldhouwer Giovanni Francesco Susini en was tevens 
zeer goed bevriend met de schilder en dichter Salvator Rosa (1615-1673). Dit was de 
kring waarin Jacopo zich ook bewoog. We kunnen nu wel vaststellen dat Jacopo de stijl 
en kwaliteit van veel van zijn tijdgenoten niet kon evenaren. Het is daarom ook niet 
vreemd dat zijn werk nu geheel in de vergetelheid is geraakt. In de negentiende eeuw 
werden zijn gedichten nog geprezen, en was er vooral lof voor zijn sonnet Il lamento 
della Sandra.130 Er is één gedicht dat tegenwoordig nog enige aandacht krijgt, omdat 
het genoemd wordt in relatie tot het werk van Salvator Rosa. Jacopo had samen met 
zeven andere dichters, odes geschreven op de schilderijen van de kunstenaar.131 Zijn 
gedicht was een lofzang op het werk De morele filosofie en hij had het opgedragen aan 
de ‘pittore di cose morale’ (…) ‘tu chi detti più chiari del più saggio Latin Rosa pingesti’ 
(afb.13).132 Volgens Volpi legde Jacopo’s gedicht de nadruk op het morele binnen de 
voorstelling, maar droeg het weinig bij aan de ontleding van de iconografie. Het was 
Jacopo’s vriend Gian Carlo de’ Medici geweest die de schilder Salvador Rosa had 

                                                                                                                        
voor deze nieuwe daad van vriendelijkheid’. AS, Filza II: 30, fasc.11. Een brief van 31 oktober 1660. Zie 
bijlage 1. 
129 Trucchi, Poesie Italiane inedite di dugento autori, 279. Trucchi noemt het ‘poesie bernesche’. Dit zijn 
burlesque of satirische gedichten in sonnet of capitolvorm. Zie ook: Zanré, Cultural non-confomity in 
early modern Florence, 114. 
130 ‘Lamento della Sandra innamorata di Fello’ is samen met twee sonnetten gepubliceerd in: Trucchi, 
Poesie Italiane inedite di dugento autori, 279-286. 
131 Hoarne, Salvator Rosa, 36. De andere dichters waren Antonio Abati, Paolo Vendramino, Andrea 
Cavalcanti, Agostino Favoriti, Riginaldo Sgambati, Francesco Berni en Lorenzo Magalotti. Het schilderij 
was geschonken aan Francesco Cordini en het gedicht van Jacopo begon met de regels: Quel gelido 
pianeta/ Che di luce non sue vago risplende,/ A ritrovar la meta/ In van degli astri il bel sentiero 
ascende. Cesareo, Poesie e lettere erite e inedite di Salvator Rosa, 27; Volpi, Salvator Rosa (1615-1673) 
“piore famoso”, 477-478. 
132 Vertaling: ‘De schilder van de morele zaken, hij die schilderde de meest beroemde gezegde van de 
Latijnse schrijvers’. Zie: Volpi, Salvator Rosa (1615-1673) “piore famoso”, 478.  
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uitgenodigd naar Florence te komen om voor hem te werken.133 Rosa was geïnteresseerd 
in volksvertellingen, en toen hij in 1640 van Rome naar Florence vertrok, nam hij een 
grote collectie sprookjesboeken mee. De duistere humor in deze verhalen heeft invloed 
gehad op Rosa’s werk.134 Het schilderij De morele filosofie uit 1645 toont een vrouw in 
meditatie, naast haar een oude man die wijst naar de spiegel van zelfkennis. Op de 
voorgrond zitten twee putti die in manuscripten aan het lezen zijn. De vingers van de 
vrouw liggen op een schedel, waarop een zin uit Epicurius staat geschreven: ‘Sustine et 
abstine’, dragen en verdragen. Dit werk met een duidelijke vanitas-onderwerp, 
inspireerde Jacopo tot het schrijven van een lange ode met duidelijk focus op 
vergankelijkheid van de mens en de futiliteit van zijn daden. In zijn gedicht herinnert 
Jacopo ons eraan dat de doodskist al bij onze geboorte geopend klaar staat, de jonge 
baby al in zijn wieg door de rouw in zijn greep kan worden gehouden, en dat virtù alleen 
vanuit het graf kan weerklinken.135 Een zeer duister gedicht waarin niet veel hoop 
weerklinkt voor het leven op aarde. 
 
‘De Fiori dell’ Orto di Gessemani e del Calvario’ 

De liefde die Jacopo deelde met Rosa voor het mysterie van leven en dood, vinden we 
terug in Jacopo’s laatste en grootste dichtwerk, De Fiori dell’ Orto di Gessemani e del 
Calvario Sonetti del Duca Salviati. Deze beschrijving van de kruiswegstatie in 
vierenzestig sonnetten publiceerde hij in 1667,136 en is tegenwoordig bijna geheel in de 
vergetelheid geraakt. Uit de inleiding van de eerste en enige editie wordt duidelijk dat 
het geloof, pijn en het lijden de belangrijkste thema’s zijn. Het werk is uitgebreid 
geprezen in de negentiende eeuw, met de woorden dat ‘niemand in deze eeuw de heilige 
onderwerpen met gelijke wijsheid en met zoveel schoonheid behandelde als hertog 
Jacopo in dit werk’.137 De sonnetten zijn opgedragen aan paus Clemens XII en voorzien 
van een paginagrote titelprent. Deze iconografisch bijzondere, en nog niet eerder 
bestudeerde afbeelding is gemaakt naar een ontwerp van Baldassare Franceschini (1611-
1689), en gegraveerd door de Jean Couvay (ca.1622-1680) (afb.14).138 Franceschini, ook 
wel Volterrano genoemd, had onder Matteo Roselli gewerkt in Florence, in dezelfde 

                                                
133 Patty, Salvator Rosa in French Literature, 88. 
134 Langdon, The art and life of Salvator Rosa, 15-16. 
135 Idem, 215. Het gedicht is in de Biblioteca Riccardiana: BRF, Ms. 2270, 217-19. Tevens in de BNCF, 
Magl. VII 868 var. ‘Poesie diversi’, 543-545. 
136 Het werk was geschreven in of voor 1666 en het jaar daarop uitgegeven. Een exemplaar van de Fiori is 
te vinden in BNCF, Magl. 22.4.54. Het voorblad heeft als titel ‘Giacomo Salviati, Fiori dell’orto di 
Gessemini e del Calvario scriti del Duca Iacopo Salviati alla santita de N.S. Clemente 9 pont.om Firenze 
1667’. 
137 ‘Nessuno in quel secolo trattò gli argomenti sacri con pari senno, e con tanta vaghezza, quanta ne 
mostrò in quest’ opera il Duca Salviati.’ Trucchi, Poesie Italiane inedite di dugento autori, 279. 
138 Onder de prent: ‘J. Couvay sculp. Romae  Balt. Franceschinus Volaterranus invenit. con Licen. De 
Sup.’. 
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werkplaats waar ook Francesco Furini en Lorenzo Lippi waren opgeleid. Hij was tevens 
een van de kunstenaars, samen met Furini, die in opdracht van Ferdinando II rond 
1636-1637 aan de fresco’s in de Sala degli Argenti in Palazzo Pitti had bijgedragen. Ook 
werkte hij voor Gian Carlo de’ Medici, voor wie hij in 1653 een portret maakte en een 
aantal andere werken.139 Zijn patroon was Filippo Niccolini, wiens palazzo hij in 
Florence van fresco’s had voorzien. Niccolini was bemiddelaar voor de schilder voor 
andere opdrachten, zoals die in het palazzo van Paolo Bufalo in Rome.140 Het succes dat 
Volterrano in Rome had in 1653 met deze schilderingen, zorgde er ook voor dat Jacopo 
Salviati interesse in de kunstenaar toonde. Hij hoopte de schilder voor ‘una sala’ te 
kunnen gebruiken. Maar Niccolini schreef dat de schilder niet beschikbaar was door 
andere verplichtingen. 141  In een brief van Paolo Bufalo aan Niccolini werd dit 
besproken: ‘Mi scordavo ringraziare Vostra Signore Illustrissima d’ una bellissima 
istoria che in una mia sala terrena mi ha fatta il Pittor Volterrano et in materia di darlo 
al Duca Salviati, stia avertita che le sue opere piacciano, e se lo lascia qui stare più 
durerà fatica a cavarlo’.142 De interesse van Jacopo in de schilder was duidelijk, maar dit 
leidde uiteindelijk niet tot een grote opdracht.143 Het enige werk dat Volterrano voor 
Jacopo gemaakt heeft, is het ontwerp voor de fascinerende titelprent van zijn 
dichtbundel. 

De voorstelling van de prent is zeer nauw verbonden met het inleidende 
gedicht van Jacopo, waar de muze Urania wordt aangesproken: 

 
‘Taci o clio menzognera, e in su ‘l calvario 
Tu sposa all’arpa, o sacra Urania, il canto, 
Tolto ha quel colle all’ alba , all’ iri il manto; 
Quindi d’ogni giardini splende più vario.’ 
(…) 
Principia, o musa, il canto: e giunta al fine 
Chiedi per palma il tronco ove dio muore; 
Dolce bevanda il fiel ti sembri al cuore; 

                                                
139 Franceschini maakte twee nu verloren gegane schilderijen voor kardinaal Gian Carlo de’ Medici. 
Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, V, 174. 
140 Fabbri, Grassi en Spinelli, Volterrano, 181. 
141 Spinelli, ‘Baldassare Franceschini detto il Volterrano in Palazzo Niccolini’, 29-30. 
142 Vertaling: ‘Ik vergat uw, meest illustere Dame, te bedanken voor een mooi verhaal dat de schilder 
Volterrano voor mij had gemaakt in mijn kamer op de begane rond, en met betrekking tot het geven [van 
de schilder] aan hertog Salviati, het is duidelijk dat de werken hem bevallen, en hij zal blijven proberen 
hem te krijgen’. Fabbri, Grassi en Spinelli, Volterrano, 181. 
143 Uit de beschrijving van Baldinucci, blijkt dat er één schilderij van Volterrano, een Artemisia, in het 
bezit was van een ‘marchese Salviati’. Dit is waarschijnlijk Vincenzo Salviati, markies van Montieri. 
Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, V, 177. 
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Di spine, e non d’ allori orna il tuo crine. 144  
 

In de prent zien we Urania zittend op een wolk en achter haar is de harp, de ‘arpa’ uit 
het gedicht, zichtbaar. Zij draagt een doornkrans in plaats van een lauwerkrans op haar 
hoofd, ‘di spine, e non d’ allori’. Over haar linker arm draagt zij een rol en toont de 
beschouwer de titel van het boek. In haar rechter hand heeft zij een pen vast. Ze kijkt 
omhoog en schuin naar links, haar blik gericht op de Calvarieberg op de achtergrond. 
Zij heeft haar hoofd gewend naar het Christelijk lijden: op de berg staan de drie kruisen 
met daaronder een schedel. De muze zit met een been geknield en lijkt te zweven, achter 
haar stijgen de wolken op. Hierdoor lijkt zij een verschijning aan de dichter Jacopo, die 
zij zal inspireren tot het schrijven van de sonnetten. In de prent zien we rechts onderaan 
in de schaduw van de wolk het paard Pegasus, liggend op de grond. In de mythologie 
werd Pegasus al verbonden met de muzen, en in het bijzonder met Urania. Zij had, als 
muze van de astronomie, een speciale band met het gevleugelde paard, ook omdat er 
een constellatie was die zijn naam droeg. Pegasus werd daarnaast ook gezien als een 
symbool van de poëzie en een inspiratie voor dichters. Hier is het dier echter niet in zijn 
traditionele rol afgebeeld, en ik zal aantonen dat dit tevens het geval is met de muze 
Urania. 
 
Voorstudies van Volterrano 

Voor de prent zijn vier voorbereidende schetsen van Volterrano in rood krijt bekend.145 
De vroegste schets bevindt zich in München. Op dit blad is alleen een kruis te zien, 
gedragen door putti die tevens een doek omhoog houden met daarop een deel van de 
titel van het boek. De tekening in de Albertina te Wenen lijkt daarop te volgen en is in 
dezelfde richting georiënteerd als de prent (afb.15). We zien Urania mediterend richting 
de Calvarieberg. Drie kleine putti vliegen om haar heen. Achter haar rug houdt een van 
de putti een harp vast, rechts van haar draagt een tweede in zijn handen een masker, en 
de derde neemt de lans en de spons van de arma Christi met zich mee. Urania houdt 
een pen in haar rechterhand en een stuk papier in haar linkerhand waarop een tekst 
staat geschreven: ‘Tu spira al petto mio celesti ardori’, wat betekent ‘U ademt in mijn 
borst Uw goddelijke vuren’. Volterrano lijkt te zoeken naar de juiste compositie, zo blijkt 
uit de tekening uit de privécollectie. Deze is dezelfde kant op georiënteerd, toont kleine 
veranderingen en is meer uitgewerkt (afb.16). Pegasus is duidelijker te zien. Hij ligt op 
de grond en schopt met zijn voorbenen in de lucht. De bovenzijde van de tekening is 
                                                
144 Salviati, Fiori dell’ orto di Gessemini, 2 en 3. Zie ook bijlage 3. 
145 Een tekening is in de Albertina, Wenen, een in het Musée du Louvre, Parijs, een in de Staatliche 
Grafische Sammlungen, München, en een vierde is verschenen op een veiling van Christi’s London in 
1999 en bevindt zich nu in een privécollectie. 
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mogelijk afgesneden, maar er is ook geen duidelijk aanduiding dat er ooit een berg was 
getekend. Het papier dat Urania in deze tekeningen in haar handen houdt, toont nu de 
titel van het boek van Jacopo Salviati: ‘De Fiori dell’ Orto di Gessemani e del Calvario, 
sonetti del Duca Salviati’. Urania’s harp staat achter haar. Vier putti omringen haar. Op 
de voorgrond draagt één een brandende fakkel. Hij steekt een boek in brand dat naast 
een masker op de grond ligt. In zijn linkerhand houdt hij de hamer, een van de 
werktuigen van Christus, vast. De twee putti in het midden houden andere arma Christi 
omhoog: de lans, nagels van het kruis, en de doornenkroon. Een vierde putto zweeft in 
de lucht en draagt de zweetdoek van Veronica, met hierop de beeltenis van de Vera 
Icon. De tekening uit de collectie van het Louvre is de meest uitgewerkte (afb.17). Dit 
lijkt de voorbereidende tekening voor de prent te zijn geweest en was mogelijk gemaakt 
voor de graveur Jean Covay om te kopiëren. De voorstelling is in spiegelbeeld 
weergegeven en zeer gedetailleerd uitgewerkt in rood krijt, penseel in rood, en wit 
hoogsel. De prent is een zeer nauwkeurige kopie van deze tekening met uitzondering 
van één detail. In de prent zien we een extra tekst uit de mond van Urania verschijnen. 
Dit is de zin die in de eerdere Albertina-tekening al was voorgekomen, ‘Tu spira al petto 
mio celesti ardori’. Deze tekst kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Urania 
spreekt deze woorden tegen God, die in haar deze hemelse vuren ademt. Tegelijk is zij 
degene die deze vuren in Jacopo, de dichter brengt, om hem de goddelijke inspiratie te 
geven. Omdat de zin al in de Albertina-tekening voorkomt, is het waarschijnlijk dat het 
vanaf het begin de intentie was om deze tekst, of in ieder geval de betekenis van deze 
tekst, in de prent op te nemen. 
 
Goddelijke inspiratie 

De woorden ‘Tu spira al petto mio celesti ardori’ komen uit Torquato Tasso’s 
Gerusalemme Liberata, een episch gedicht uit 1575 over de eerste kruistocht, en 
gepubliceerd in 1581. In het begin van het gedicht wordt de Muze aangesproken: 

  
‘O Musa, tu che di caduchi allori 
non circondi la fronte in Elicona, 
ma su nel cielo infra i beati cori 
hai di stelle immortali aurea corona,  
tu spira al petto mio celesti ardori, 
tu rischiara il mio canto, e tu perdona 
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s'intesso fregi al ver, s'adorno in parte 
d'altri diletti, che de' tuoi, le carte.’146  
 

Tasso’s Gerusalemme Libarata was meteen na de publicatie zeer bekend geworden en 
werd bijvoorbeeld besproken in de Accademia della Crusca. Het was een christelijk 
epos, en in de hierboven genoemde passage wordt dan ook niet de muze uit de oudheid 
aangeroepen, maar de christelijke muze. Het idee van Urania als muze van de 
christelijke poëzie kwam niet van Tasso zelf. De meest waarschijnlijke bron van dit 
concept lijkt het hof van Marghareta van Valois (1493-1549). Daar was aan het begin 
van de zestiende eeuw een bewuste en militante beweging gaande, die zich tegen de 
seculiere en heidense literatuur in West-Europa keerde.147  

De Franse schrijver Giullaume Du Bartas (1544-1590) is een van de eersten die 
in zijn La Muse Chrestienne Urania identificeert met de ‘heilige geest van de Bijbelse 
openbaring’. Zijn gedicht L’Uranie, dat onderdeel was van La Muse Chrestienne, werd 
voor het eerst gepubliceerd in het Frans in 1574. In 1589 verscheen een editie in het 
Latijn en in 1605 zelfs een in het Engels. In Du Bartas’ gedicht wordt de muze het 
middelpunt van de verdediging van de christelijke poëzie, een genre dat langzaam 
bekender werd in het huidige West Europa.148 In L’Uranie schrijft hij dat hij zich als 
dichter teveel heeft beziggehouden met de wereldlijke en liefdes gedichten, en dat hij 
gered is door een visioen van Urania die hem zegt christelijke poëzie te gaan schrijven: 

 
Puis donques que le vers est un divin ouvrage,  
Un sçavoir qui ne sent rien de l'humanité,  
Vous qui avés receu de la Divinité  
Cest art qui vous fera revivre d'eage en eage,  
 
Serés-vous tant ingrats que de rendre vos plumes  
Ministres de la chair et serves du peché?  
Tousjours donques sera vostre stile empesché  
A remplir, mensongers, de songes vos volumes?’149 

 

                                                
146 Tasso, La Gerusalemme Liberata, cantos II. Nederlandse vertaling door Frans van Dooren (2003): O 
Muze, niet u die de lauwerkrans/ op ’t hoofd dragend der Helicon bewoont/ maar u die in de hoogste 
hemeltrans/ door ’t eeuwig licht der sterren wordt bekroond,/ beziel mijn verzen met uw warme glans!/ 
Och, dat u zich vergevingsvol betoont/ wanneer ik af en toe de waarheid hier/ in dit verhaal wat opsmuk 
en versier. 
147 Campbell, ‘The Christian Muse’, 29. 
148 Idem, 44. 
149 Gregory, ‘Du Bartas, Sidney and Spenser’, 440; Du Bartas, L’Uranie, II, vers 176-177.  



 

 -266- 

Du Bartas’ muze is de goddelijke boodschapper, en het medium tussen hemel en aarde. 
De hemel moet hier niet meer beschouwd worden in de astronomische zin, maar in de 
christelijke. Urania is de muze die de schrijver ertoe aanzet om zich te wijden aan 
serieuze poëzie met Bijbelse thema’s.150 Zij belooft aan de dichter dat als hij zal 
volharden in het schrijven van alleen deze christelijke poëzie, hij zich een lofwaardige 
dichter mag noemen.151 Dit was zeker iets dat Jacopo Salviati aansprak en aspireerde. 

In de zeventiende eeuw in England had John Milton het idee van de christelijke 
muze in zijn beroemde werk Paradise Lost geïncorporeerd. Milton was voor zijn tekst 
geïnspireerd door La Semaine ou Création du Monde (1578) van Du Bartas.152 Hij moet 
het werk L‘Uranie ook zeker gekend hebben. Paradise Lost werd gepubliceerd in 1667, 
hetzelfde jaar als Jacopo Salviati’s Fiori, en hierin verschijnt Urania, alle wereldlijke 
poëzie overstijgend: 

 
‘Descend from Heaven, Urania, by that name 
If rightly thou art called, whose voice divine  
Following, above the Olympian hill I soar 
Above the flight of pegasean wing.’153 

 
De dichter Milton vraagt hier Urania om uit de hemel neer te dalen en hem te 
inspireren. Door naar haar te luisteren, kan de dichter hoger komen dan de berg 
Olympus, en zelfs, zo schrijft hij, hoger dan Pegasus vliegen. Met andere woorden: de 
christelijke poëzie, geïnspireerd door Urania, zal zelfs de klassieke en wereldlijke poëzie, 
verbeeld door Pegasus, overstijgen. In de prent van Volterrano zien we Urania fysiek 
zwevend boven Pegasus. Het mythische dier ligt hier op de grond. Zijn achterbenen 
lijken met een touw aan elkaar vastgebonden, hij trapt met zijn voorbeen in de lucht en 
zijn open mond toont zijn machteloosheid. Met Pegasus is de mythologische, of 
wereldlijke, inspiratie letterlijk aan banden gelegd. Daarmee zegeviert de christelijke 
inspiratie in de vorm van een gekroonde Urania. Dit wordt versterkt door vier putti om 
haar heen die de arma Christi dragen. 

De prent in de Fiori van Jacopo is verbonden met de ideeën van Du Bartas en 
Milton, ook al denk ik niet dat Volterrano of Jacopo het gedicht Paradise Lost op dat 
moment heeft kunnen kennen. Milton had tussen 1638 en 1639 een tijd in Florence 
gezeten, en was geïnteresseerd geraakt in de Florentijnse Academies. Tijdens zijn 
verblijf in de stad werd hij lid van de Accademia degli Svogliati en Accademia degli 
                                                
150 Gregory, ‘Du Bartas, Sidney and Spenser’, 440. 
151 Idem, 441. 
152 Bridges Hunter, A Milton encyclopedia, vol.5, 164. 
153 Milton, Paradise Lost, book 7, vers 1-4. 
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Apatisti. De eerste was een academie waar intellectuele discussies werden gehouden 
over de dichtkunst, theater en theologie. De leden kwamen bijeen in het paleis van 
Jacopo Gaddi. Het was een jonge academie, opgericht in 1638, het jaar dat Milton zijn 
bezoek bracht aan Florence. Veel van de Svogliati-leden waren ook betrokken bij de 
Accademia degli Apatisti.154 Van deze academie, opgericht in 1632 door Agostino 
Coltellini, was Milton tevens lid geworden. Zij kwamen samen in het huis van de familie 
Coltellini in de via dell’ Orioli, en later ook in het palazzo van Jacopo Gaddi. Onder haar 
leden was ook hertog Jacopo Salviati. Het is dus bijna zeker dat hij en Milton elkaar hier 
ontmoet hebben. Het motto van de Apatisti was ‘oltre i confini ancor del mondo nostro’, 
een citaat uit het werk van Tasso. Dit geeft aan dat zij bewonderaars waren van het werk 
van de dichter, in tegenstelling tot de leden van de Accademia della Crusca, die 
Ludovico Ariosto als belangrijkste schrijver hadden aangemerkt.155 Hier heeft Jacopo 
mogelijk zijn interesse voor het werk van Tasso opgedaan, en was hem de keuze voor 
Gerusalemme als inspiratie voor zijn eigen gedicht ingegeven. Duidelijk is dat Jacopo in 
zijn sonnetten laat zien dat hij het idee van de christelijke muze kende, en het is niet 
onwaarschijnlijk dat dit mede door het contact met Milton is gekomen.  

Het gebruik van de tekst ‘Tu spira al petto mio celesti ardori’ was niet alleen 
een eerbetoon aan Tasso. Jacopo wilde met zijn gedicht, en de uitgave ervan, laten zien 
dat ook hij was geraakt door de goddelijke inspiratie. Met de prent toonde hij de lezer 
dat de christelijke poëzie de wereldlijke overtreft; zijn sonnetten overstijgen die van de 
heidense dichters. Hij waande zich hiermee op gelijke hoogte als de grote schrijver. Dit 
werd versterkt door het nawoord van de Fiori, waarin Francesco Redi (1626-1697), de 
bekende bioloog en schrijver, ‘de nobele en vrome dichter’ Jacopo prees. Hij schreef dat 
deze het waard is om in de ‘tempel van de onsterfelijkheid’ te worden geplaatst.156 Dit 
leek in de latere jaren van Jacopo’s leven zijn manier om zich een plek toe te eigenen in 
de geschiedenis van de stad Florence. Helaas voor hem kunnen we nu constateren dat 
zijn poging om in dezelfde gelederen opgenomen te worden als Du Bartas en Tasso een 
vergeefse was. De kwaliteit van zijn sonnetten was niet met die van deze mannen te 
vergelijken, waardoor Jacopo als dichter geheel in de vergetelheid is geraakt. 
 

                                                
154 Goudriaan, ‘The cultural importance of Florentine patricians’, 213. 
155 Lazzeri, Intelletuali e consenso nella Toscana. L’Accademia degli Apatisti, 31; Goudriaan, ‘The 
cultural importance of Florentine patricians’, 210. 
156 ‘Questi sacri Fiori sono stati irrigati dalla pura, e limpidissima vena d’un Poeta non men nobile, che 
pio; onde per la pellegrina loro bellezza, e per io soave odore, che spirano, son meritevoli d’esser posti 
nel Tempio dell’Immortalità. 17 Diembre 1666. Francesco Redi.’ Salviati, Fiori dell’ orto di Gessemini, 
72. 
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Conclusie 

De rol van de Salviati was rond de eeuwwisseling sterk veranderd. Zij hadden steeds 
minder politieke invloed gekregen. Daarnaast richtten zij zich, zoals meerdere families, 
steeds minder op de handel en hun banken, en gingen meer investeren in de 
landgoederen zie zij bezaten. Zij ontleenden hun status aan de bijbehorende adellijke 
titels. Ook Jacopo Salviati was onderdeel van deze ontwikkeling. Hij erfde eerst het 
markiesdom van Giuliano en hem werd in 1627 door de paus de titel van hertog 
verleend. Nadat hij naar Rome was vertrokken, bleef hij zich bewegen onder 
invloedrijke Florentijnen. Hij bouwde aan de uitbreiding van zijn verzameling, bleef 
opdrachten verlenen aan Florentijnse kunstenaars en onderhield aldus de band met zijn 
stad. 

Status werd door Jacopo niet meer gehaald uit grote politieke invloed, of zelfs 
uit grote kunstopdrachten, zoals het Palazzo Salviati van zijn voorvader Jacopo, of de 
Salviati-kapel in de San Marco. Jacopo zocht een andere manier om zijn familie te laten 
gelden, en zichzelf te presenteren in Florence. Het schilderij La Gloria della Casa 
Salviati vat goed samen hoe Jacopo zichzelf wilde tonen. Hij liet met dit werk zien hoe 
belangrijk de Salviati waren, en dat er zonder zijn familie nooit Medici groothertogen 
zouden zijn geweest. Het schilderij maakt de Salviati een essentieel onderdeel van de 
huidige glorie van Florence. Hiermee kon Jacopo niet alleen de eer van zijn familie hoog 
houden, maar ook zijn eigen status bevestigen in relatie tot de Medicigroothertogen. 
Deze behoefte aan erkenning, die zijn grootvader juist niet meer nodig had gehad, 
kwam voort uit het gevoel geen enkele invloed meer te hebben in de stad. Hertog 
Jacopo was hoveling geworden, en kon uit deze positie niet het aanzien halen dat hij 
wilde. Voor hem was het aangrijpen van de familiegeschiedenis een middel om te 
kunnen aantonen dat zijn familie, en daarmee hijzelf, even belangrijk, of zelf 
belangrijker was dan de regerende Medici.  

Daarnaast vond Jacopo in het theater en de dichtkunst een andere manier om 
zijn eigen identiteit te vormen en te tonen. De kunstenaars die hij opdrachten 
verleende, waren niet alleen schilders, maar ook dichters, en toneelspelers. Het verschil 
tussen de patriciër en kunstenaar werd in de zeventiende eeuw verkleind; Jacopo ging 
niet alleen meer werken commissioneren, hij ging zelf participeren in het creatieve 
proces. Aan het begin van zijn leven uitte zich dat in het zingen en acteren in 
toneelstukken, later in zijn leven profileerde hij zich als een christelijk dichter, en 
probeerde hij met zijn werk een plek te krijgen onder de grote dichters van Florence. 
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