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Afkortingen  
AS  Archivio Salviati, Pisa 
ASF  Archivio di Stato di Firenze, Florence 
BAV  Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticaanstad 
BCR  Biblioteca Casanatense, Rome  
BMLF  Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence 
BNCF  Biblioteca Nazionale Centrale, Florence 
BRF  Biblioteca Riccardiana, Florence 
GDSU  Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Florence 
KHI  Kunsthistorisches Institut in Florenz, Florence.  
MAP  Medici Archive Project, Florence  
 
Jaartallen 
De Florentijnen hadden het Gregoriaanse kalenderjaar, beginnend op 1 januari, niet ingevoerd. Zij 
bleven tot 1751 vasthouden aan het Florentijnse nieuwjaar op 25 maart, het feest van de Annunciatie. In 
dit proefschrift zijn de jaartallen in de lopende tekst aangepast aan ons moderne kalendersysteem. 
Citaten uit, of verwijzingen naar specifieke documenten die dateren tussen 1 januari en 25 maart hebben 
een dubbele notatie gekregen.  
 
Valuta 
De Florentijnse munteenheid stabiliseerde in het eerste jaar van het hertogdom. Er waren twee gouden 
munteenheden: de florijn, die was opgedeeld in 20 soldi bestaande uit 12 denari, en de scudo, die 7 
zilveren lire waard was. De lire kon worden opgedeeld in 20 soldi. In het midden van de zestiende eeuw 
was de florijn ongeveer 7 procent meer waard dan de scudo.1 
 
Afmetingen 
Kunstwerken, maar ook andere objecten, werden vaak gemeten in braccia en palmi. Een braccio was 
een armlengte en kon dus variëren van 46 tot 71 centimeter. Voor de stad Florence wordt vaak 58 cm. 
aangehouden. Er gingen 2 palmi in één braccio.2  
 
Transcripties en vertalingen  
Bij de transcripties van manuscripten, primaire bronnen en opschriften zijn in de lopende tekst de 
afkortingen uitgeschreven tussen vierkante haken. De u/v en i/j worden gebruikt zoals in de moderne 
Italiaanse taal. De vertalingen naar het Nederlands zijn van mijn eigen hand, behalve indien anders 
vermeld. Bij de vertaling van Homerus is de Latijnse spelling van de namen aangehouden. 

                                                
1 Galeotti (1930), Le monete del Granducato; Cipolla (1989), Money in sixteenth-century Florence.  
2 Cardarelli (2003), Encyclopaedia of scientific units, weights and measures. Their SI equivalences and 
origins.  
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1. INLEIDING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alleen maar Medici?  

 ‘Zij zijn een obsessie, hier in Florence! Overal, op alle hoeken der straten verheffen zich 
nog hunne wapenschilden met de zes (of zeven) palle of ballen, de bovenste bal met de 
fleur-de-lys, en het schild zelve meestal gekroond met de puntige, Toskaansche 
hertogenkroon. De muzea zijn eigenlijk slechts gevuld met de verzamelingen van de 
Medici; de paleizen in Florence zijn veelal paleizen van de Medici; de parken zijn 
aangelegd door de Medici; de olijfboomen op Florence’s heuvelen zijn geplant door de 
Medici; de villa’s buiten zijn hunne villa's, en de toerist ontmoet dus hun naam bij elken 
pas, voelt hunne ziel hem omzweven bij elk kunstvoorwerp, dat hij bewondert, 
onverschillig of dit kunstvoorwerp is een paleis, een beeldengroep, een schilderij of een 
gesneden gem. De Medici, de Medici, hij herhaalt het zich tèlkens, de verblufte toerist’.1  
 Wanneer Louis Couperus aan het begin van de twintigste eeuw zijn lezer de 
schoonheid van Florence wil tonen, laat hij ons zien dat er niet te ontkomen is aan de 
Medici. De ‘verblufte toerist’ uit het begin van de twintigste eeuw verschilt echter niet 
veel van de huidige. Het is een voorstelling van Florence die veel mensen nog steeds 
hebben; een stad groot geworden onder de Medici. Dat de familie van grote invloed is 
geweest op het huidige aanzien van de stad, en nog steeds alom aanwezig lijkt, valt niet 
te ontkennen. Toch roept de beschrijving van Couperus bij hedendaagse kunsthistorici 

                                                
1 Louis Couperus (1990), Van en over alles en iedereen, eds Van Vliet, Robert, Dijkstra en Boelhouwer, 
275.  
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vragen op. Wat was er gebeurd met de gefortuneerde en invloedrijke families die tijdens 
de lange periode dat Florence een republiek was, aan de macht waren geweest? Waar 
hebben zij zich tijdens de heerschappij van de Medici mee bezig gehouden? Wat is er 
overgebleven van hun verzamelingen en kunstmecenaat? Zijn zij volledig opgegaan in 
de hofcultuur van de nieuwe groothertogen, of konden zij een eigen identiteit 
behouden? Welke invloed hebben zij op de stad gehad, en is dit heden ten dage nog 
zichtbaar in het straatbeeld? Met andere woorden, is het beeld dat hier zo mooi door 
Couperus wordt uitgetekend, en zelfs lange tijd werd gedeeld door historici en 
kunsthistorici, niet onvolledig? Misschien als we iets langer en grondiger durven kijken, 
zien we meer dan alleen Medici.2 In het proefschrift dat nu voor u ligt, zal aandacht 
worden geschonken aan deze onderbelichte groep, door een van de rijkste Florentijnse 
patricische families uit de zestiende eeuw centraal te stellen: de familie Salviati. 
 
De familie Salviati   

De geschiedenis van de patricische familie Salviati is onlosmakelijk verbonden met de 
stad Florence. In de vijftiende eeuw waren leden van de familie actief in de 
stoffenhandel. Daarnaast verdienden zij een vermogen met de banken die zij beheerden 
in vele steden in Europa. Ook waren leden van de familie zeer actief in de politiek. De 
neven Alamanno (1459-1510) en Jacopo Salviati (1461-1533) hadden gedurende hun 
leven een aanzienlijke invloed in de stad en kunnen gezien worden als de stamvaders 
van de twee belangrijkste takken van de familie (zie bijlage 5). Alamanno stond aan het 
hoofd van de ‘Florentijnse’ tak van de Salviati, en Jacopo, door zijn verhuizing naar 
Rome in 1512, wordt gezien als het hoofd van de zogenaamde ‘Romeinse’ tak van de 
familie (zie bijlage 6 en 7). Dit onderscheid is door Pierre Hurtubise als eerste 
aangebracht in zijn uitgebreide studie Une famille-témoin, les Salviati (1985), en 
daarna vele malen overgenomen door historici die over dit onderwerp schreven. Ook ik 
zal gebruik maken van deze termen, om eenvoudig onderscheid te kunnen maken 
tussen de twee invloedrijkste lijnen binnen de familie. Toch moet hier wel een 
kanttekening bij geplaatst worden. Het woord ‘Romeins’ doet namelijk vermoeden dat 
deze familieleden zich permanent hadden gevestigd in de eeuwige stad. Dit was zeker 
niet het geval. Jacopo’s zonen vinden we terug in Rome, maar ook in Florence en Pisa. 
Zijn oudste kleinzoon, Jacopo di Alamanno (1537-1586), vestigde zich uiteindelijk in het 
oude palazzo van de Portinari in Florence en bracht dit deel van de familie daarmee 
zelfs voorgoed terug naar Florence.  

                                                
2 Couperus woonde tussen 1910 en 1915 in Florence en opvallend genoeg had hij zijn intrek genomen in 
een palazzo dat in het bezit was geweest van een belangrijke Florentijnse patriciërsfamilie: Palazzo 
Niccolini in de via dei Fossi.  
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De Salviati uit beide takken van de familie hebben een stempel weten te drukken op de 
ontwikkelingen in Florence. Gedurende de vijftiende en het begin van de zestiende 
eeuw, in de tijd dat Florence een republiek was, bekleedden zij veel hoge politieke 
functies. Later in de zestiende eeuw, onder de Medici groothertogen, bleven zij zichzelf 
in de stad presenteren door middel van grote projecten. Ze gaven onder andere 
opdrachten voor het bouwen en decoreren van kapellen, paleizen en villa’s, en het 
ontwerpen van tuinen. Daarbij kwamen grote frescocycli en omvangrijke religieuze 
bouwprojecten tot stand onder hun toezicht. Ook legden zij in hun eigen palazzi 
aanzienlijke verzamelingen aan, die bestonden uit antiquiteiten, sculpturen, 
schilderijen, en vele andere kostbare objecten. De familie onderhield daarnaast 
zakelijke en vriendschappelijke banden met zeer gewaardeerde kunstenaars uit 
Florence, onder wie de beeldhouwer Giovanfrancesco Rustici, de schilders Francesco 
Salviati, Alessandro Allori, Francesco Furini, de beeldhouwer en architect Giambologna, 
en de dichter Andrea Salvadori. 
 
Status quaestionis   

In studies uit de eerste helft van de twintigste eeuw naar Florence onder de 
Medici(groot)hertogen tussen 1537 en 1737, komen twee elementen duidelijk naar 
voren. Ten eerste bleef men de periode na de installatie van Cosimo I de’ Medici zien als 
het einde van de bloei die de Renaissance in Florence had gekend, en verschoven veel 
(kunst)historici hun aandacht naar de stad Rome. Dit beeld van de teloorgang van 
Florence werd pas na het midden van de twintigste eeuw langzaam bijgesteld, vooral 
door de publicatie van Eric Cochrane’s Florence in the forgotten centuries, 1527-1800 
(1973). De veelzeggende titel gaf al aan dat deze periode in wetenschappelijke studies 
nog steeds gezien werd als de ‘vergeten’ eeuwen.3 Cochrane vocht in zijn studie alle 
ideeën aan over de teloorgang van de kunsten na de dood van Leonardo (1519) en Rafael 
(1520), en het einde van de laatste republiek in Florence. Het tweede element dat de 
overhand had in de studies uit de eerste helft van de twintigste eeuw, en zelfs nog lang 
daarna, was de bijna exclusieve aandacht voor de familie Medici. Andere Florentijnse 
patricische families werden zijdelings genoemd, maar hun invloed binnen de stad na de 
vorming van het groothertogdom werd gezien als gering. De algemene tendens was dat 
men veronderstelde dat de leden van deze families waren ontdaan van hun politieke 
macht, en daardoor beschouwd konden worden als louter hovelingen met nauwelijks 
meer eigen, individuele uitingen. Dit beeld bleef lang bestaan, ook binnen het 
kunsthistorisch onderzoek, zelfs toen vanaf de jaren ’70 vanuit de historische 

                                                
3 Cochrane (1973), Florence in the forgotten centuries, 1527-1800.  
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wetenschap langzaam een verandering zichtbaar werd in het denken over de invloed 
van deze Florentijnse families. Uit het werk van Berner (1971, 1972), Diaz (1980), 
Litchfield (1986), Bizzocchi (2003), en Boutier (2004, 2008),4 bleek dat patricische 
families die gedurende de vijftiende eeuw veel invloed en macht en rijkdom hadden 
gekend, in de zestiende eeuw niet geheel hun karakter als groep hadden verloren. Zij 
waren onder de Medici-groothertogen niet slechts volgzame hovelingen geworden, maar 
hielden deels vast aan de oude handelsmentaliteit en aan de stedelijke identiteit die zij 
zich hadden eigengemaakt tijdens de republiek. Omdat deze studies zich echter 
grotendeels richten op het gebied van de politieke en sociaaleconomische geschiedenis, 
was de aandacht voor het kunstmecenaat van de patricische families in de onderhavige 
periode nog altijd sporadisch. Voor het onderzoek naar opdrachtgeverschap in Italië, 
vormden Martin Wackernagels Der Lebensraum des Künstlers in der florentinischen 
Renaissance (1938) and Francis Haskell’s Patrons and Painters. A study in the 
relations between italian art and society in the age of the baroque (1963) het begin. 
Daarvoor had men zich voornamelijk gericht op toeschrijvingen, stijl en iconografie. 
Echter, ook Haskell richtte zich sterk op Rome en Venetië. Pas in de laatste decennia 
van de twintigste eeuw, en het begin van de eenentwintigste eeuw zien we een 
serieuzere belangstelling voor de studie naar de invloed van verschillende families en 
individuele patriciërs op het culturele leven in Florence ten tijde van de Medici 
groothertogen. Voorbeelden zijn het werk van Carter (1985), Spinelli (2002, 2009), Van 
Veen (2005, 2011), Pegazzano (2010, 2014, 2015), Catalucci (2014), Goudriaan (2015) 
en De Benedictis (2015).5  

                                                
4 Berner (1971), ‘Florentine society in the late sixteenth and early seventeenth centuries’, Studies in the 
Renaissance, vol.18, 203-246; Berner (1972), ‘The Florentine patriciate and the transition from republic 
to principato, 1530-1609’, Studies in Medieval and Renaissance History, vol.9, 3-15; Diaz (1980), ‘L'idea 
di una nuova élite, sociale negli storici e trattatisti del principato’, Rivista storica italiana, vol.92, 572-
587; Litchfield (1986), Emergence of a bureaucracy. The Florentine patricians 1530-1790; Bizzocchi 
(2003), ‘Memoria famigliare e identità cittadina’, in: Chittolini en Johanek (eds.), Aspetti e componenti 
dell' identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI), 123-134; Boutier (ed.) (2004), Florence 
et la Toscana: XIVe - XIXe siècles; les dynamiques d' un état italien; Boutier (2008), ‘L' espace 
résidentiel de la noblesse florentine (XVIe-XVIIIe siècle)’, in Dunne (ed.), Living in the city: elites and 
their residences, 1500-1900, 29-55.  
5 Carter (1985), ‘Music and patronage in late sixteenth century Florence. The case of Jacopo Corsi (1561-
1602)’, I Tatti Studies: Essays in the Renaissance, vol.1, 57-104; Spinelli (2002), ‘Lettere su una 
commitenza Niccolini a Rutilo Manetti e note d’archivio sul collezionismo mediceo di pittura senese del 
sei e settecento’, Arte musica spettacolo, vol.3, 179-202; Spinelli (2009), ‘Ricerche d’archivio: 
precisazione su alcune opera della collezione di Giovanni di Agnolo Niccolini (1544-1611)’, Paragone, 
vol.60 (86), 76-83; Van Veen (2005), ‘Princes and patriotism: The self-representation of Florentine 
patricians in the late renaissance’, in: Gosman, MacDonald en Vanderjagt (eds.), Princes and princely 
Culture 1450-1650, 63-78; Van Veen (2011), ‘Cosimo Bartoli’s Capriccio The life of a man and the façade 
of Palazzo Almeni’, in: Fiore en Lamberini (ed.), Cosimo Bartoli (1503-1572), Atti del convegno 
internazionale a Mantova, Florence, 379-414; Pegazzano (2010), Commitenza e collezionismo nel 
Cinquecento. La famiglia Corsi a Firenze tra musica e scultura; Pegazzano (2014), ‘I collezionisti 
fiorentini e il modello principesco’, in: Natali, Nova, Rossi (ed.), La tribuna del principe, 47-151; 
Catalucci (2014), ‘La Famiglia Del Nero a Firenze. Proprietà, patrimonio e collezioni; il palazzo Del Nero 
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De familie Salviati, de betekenis van haar leden voor de politiek van Florence en de 
opdrachten die zij hebben gegeven aan kunstenaars in de vijftiende en zestiende eeuw, 
zijn de afgelopen decennia in een aantal studies behandeld. De informatie is echter zeer 
gefragmenteerd. De beperkte interesse in Florentijnse patricische families heeft er voor 
gezorgd dat individuele leden van de familie Salviati wel vermeld worden in vele 
historische studies, maar nauwelijks zelf het hoofdonderwerp zijn geweest. Ook worden 
Salviati genoemd als eigenaren of opdrachtgevers van bepaalde kunstwerken in de 
bestudering van kunstenaars zoals Alessandro Allori, Giambologna en Francesco 
Salviati. De aandacht in deze studies gaat echter toch voornamelijk uit naar de 
kunstwerken en vervaardigers, in plaats van naar de opdrachtgever. Dat is zelfs het 
geval in het uitgebreide boek over de Salviati kapel in de San Marco door Sally 
Cornelison (2012), en de studies naar de kunstwerken in de verschillende huizen van de 
Salviati in Florence en Rome, waaronder die van Mina Gregori (1982), Gabriele Morolli 
(1991), en Tommaso Mozzati (2008).6 De familie Salviati als opdrachtgever krijgt hier 
wel ruimte, maar deze is beperkt. Er zijn uitzonderingen, waarvan het werk van Pierre 
Hurtubise (1985, 1988 en 1994) het beste voorbeeld is.7 Vooral Une famille-témoin, les 
Salviati uit 1985 geeft een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de familie vanaf 
de dertiende eeuw tot ver in de achttiende eeuw. Daarnaast schetst Humfrey Butters in 
zijn Governors and Government in early sixteenth-century Florence uit hetzelfde jaar, 
een zeer goed beeld van de invloed van Jacopo Salviati op de Florentijnse politiek aan 
het begin van de zestiende eeuw. Onderzoekers als Ewa Karwacka Codini, Miletta Sbrilli 
en Valeria Pinchera hebben in de jaren negentig van de twintigste- en het begin van de 
eenentwintigste eeuw een aantal belangwekkende archiefstukken uit het familiearchief 
gepubliceerd.8 Het Salviati Archief bevindt zich op dit moment in de Scuola Normale 

                                                                                                                        
(oggi Torrigiani in piazza dei Mozzi)’, Studi di storia dell’arte, 109-144; De Benedictis (ed.) (2015), 
Quadrerie e committenza nobiliare a Firenze nel Seicento e nel Settecento; Goudriaan (2015), ‘The 
cultural importance of Florentine patricians. Cultural exchange, brokerage networks, and social 
representation in early modern Florence and Rome’; Pegazzano (2015), ‘Corsi’, in: De Benedictis (ed.), 
Quadrerie e committenza nobiliare a Firenze nel Seicento e nel Settecento, 69-124.   
6 Cornelison (2012), Art and the relic cult of St. Antoninus in renaissance Florence; Gregori (ed.) (1982), 
Il palazzo Portinari-Salviati; Morolli (1991), Palazzo Salviati alla Lungara; Mozzati (2010), 'Villa 
Salviati', in: Ferraris (ed.), I grande bronzi del battisterio. Giovanfrancesco Rustici e Leonardo, 362-75. 
7 Hurtubise (1985), Une famille-témoin, les Salviati; Hurtubise (1988), 'La 'familia' del cardinale 
Giovanni Salviati (1517-1553)', in: Mozzarelli (ed.), Familia del principe e famiglia aristocratica, 589-
610; Hurtubise (1994), 'L'implantation d'une famille florentine à Rome au début du XVIe siècle: Les 
Salviati', in: Gensini (ed.), Roma capitale 1447-1527, 253-71. 
8 Karwacka Codini en Sbrilli (1991), ‘La commitenza dei Salviati ad Alessandro Allori: contributo 
sull'attivita ritrattistica’, 681-93; Karwacka Codini en Sbrilli (1993), Piante e disegni dell'archivio 
Salviati: catalogo; Karwacka Codini (1996), ‘Il giardino del Palazzo Portinari-Salviati a Firenze: uno 
spazio fatto di natura, di artifizio e di rievocazione del mondo classico’, 227-34; Karwacka Codini en 
Sbrilli (1996), Il quaderno della fabbrica della cappella di Sant' Antonino in San Marco a Firenze;  
Manoscritto sulla costruzione di un'opera del Giambologna; Pinchera (1999), Lusso e decoro: vita 
quotidiana e spese dei Salviati di Firenze nel sei e settecento; Karwacka Codini (2003), ‘The plans and 
the work-site of Antonino's chapel in St. Mark's in Florence - the work of Giambologna - in a manuscript 
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Superiore in Pisa, en is nog steeds een bron van nieuwe gegevens over de familie. Dit 
proefschrift gaat door op het werk van de hier bovengenoemde wetenschappers. 
Tegelijk is er gekozen voor een andere, nieuwe, invalshoek. In deze dissertatie zal het 
mecenaat van de familie, gedurende de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw, 
in verband worden gebracht met de ontwikkelingen in Florence op politiek, 
economisch, religieus en artistiek gebied. Dit zal ik doen door de analyse van de 
kunstopdrachten en verzamelingen van vijf generaties Salviati samen te brengen met de 
rol die deze personen speelden in de Florentijnse maatschappij. Dit brengt 
onherroepelijk met zich mee dat de nauwe relatie die de Salviati onderhield met de 
familie Medici gedurende deze periode, zorgvuldig zal worden belicht en geduid. 
 
Wat zijn Florentijnse patriciërs? 

De term ‘patriciër’ heeft niet in elke stadstaat, land of periode dezelfde betekenis gehad. 
In dit proefschrift wordt met patriciërs personen bedoeld wiens familie al eeuwen in 
Florence was geworteld, en die ten tijde van de republiek belangrijke politieke posities 
had ingenomen. Zij kwamen voort uit de in de dertiende en veertiende eeuw ontstane 
groepen binnen de arte maggiori. De status van patriciër werd echter niet zomaar 
toegekend aan een familie. Zij moest voorkomen in de prioristi, lijsten van priors 
geordend op familienaam of huis. In Florence waren dit net iets meer dan vierhonderd 
families. Litchfield geeft in zijn Florence ducal capital een heldere omschrijving van de 
Florentijnse patriciërsfamilie, die ook in dit proefschrift aangehouden zal worden: 
‘Patrician households were those that remained from the office holding group of the 
fifteenth-century Republic. The patricians continued to have a very important place 
socially in the city right through the eighteenth century, although, attracted by the ducal 
court, some families disappeared and other appeared. The basic group of patrician 
households was identified by surname among families who had held the most important 
offices of the Republic (Gonfaloniere di Giustizia and Priors) frequently during the 
fifteenth century’.9 In 1551 waren er volgens Litchfield 1836 patricische huishoudens in 
de stad.10 Niet al deze huishoudens waren even rijk, maar zeker 929 ervan waren 
vermogend. Zij hadden twee of meer bedienden in dienst. De families werden 
gedurende de zestiende eeuw steeds kleiner. Zo ging bijvoorbeeld de familie Salviati 
tussen 1551 en 1635 van negen naar zeven huishoudens in Florence.11  

                                                                                                                        
in the Salviati Archives’; Karwacka Codini (2003), Le committenze della famiglia Salviati in Toscana 
tra '500 e '800: momenti significativi per l'architettura; Karwacka Codini (2007), ‘Le prestigiose 
committenze architettoniche dei Salviati in Toscana tra il quattrocento e l'ottocento: innovazione, 
tradizione e gusto francese’, 175-85. 
9 Litchfield, Florence ducal capital, 1530-1630, 37. 
10 Idem, 37-38. 
11 Idem, 155. 
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Patriciërs waren van oorsprong niet van adel. De bestaande feodale adel rondom 
Florence had het meeste van haar macht verloren tussen de dertiende en de vijftiende 
eeuw, tijdens de commerciële expansie. Adeldom was aan het begin van de zestiende 
eeuw in Florence meer een individuele ‘virtù’ geworden, dan dat het heerschappij over 
een stuk land aanduidde.12 ‘Nobel’ werd meer gezien als een te verwerven kwaliteit. 
Hierdoor begonnen families die lang de hoogste officiële functies tijdens de republiek 
hadden bekleed, hoewel zij niet behoorden tot de oude feodale adel van Florence, 
zichzelf te beschouwden als de elite, als een afgebakende groep ‘nobele’ burgers. Zoals 
Goldthwaite schreef in zijn studie Private wealth in Renaissance Florence: ‘In Florence, 
where the ducal government eliminated the political foundation of elite status, everyone 
nevertheless knew that many of the old families without titles, magnate status or feudal 
origin but with a history of service in the republican period were noble long before the 
Austrian codified their status in the eighteenth century’.13 Dit gaf de patriciërs in 
Florence een bijzondere status die, in vergelijking met andere stadstaten op het 
Italiaanse schiereiland, redelijk uniek leek.  
 Op het moment dat Cosimo I de’ Medici in Florence aan de macht kwam in 
1537, hadden de patriciërs een invloedrijke positie. Omdat er al in de tijd van de 
republiek vanuit de Florentijnse families veel vijandigheid ten opzichte van de Medici 
was geweest, liet de nieuwe hertog vooral aan het begin van zijn heerschappij zich 
omringen door leden van families buiten deze Florentijnse elite. Deze keuze was 
duidelijk af te lezen aan de lijst van salariati, de personen die in dienst waren van de 
hertog.14 Hij koos voor mannen uit de omringende gebieden die hem hadden gesteund. 
Deze zogenaamde uomini nuovi waren vaak militaire leiders of feodale edellieden. Dit 
betekende niet dat er geen enkele Florentijnse patriciër aan het hof werkzaam was. Er 
was altijd een groep geweest die de Medici had gesteund en bleef steunen. Daarnaast 
vonden de meeste oude patriciërsfamilies een manier om binnen de nieuwe politieke 
situatie hun invloedrijke positie te handhaven. Dit deden zij deels door handel te blijven 
drijven, al was het nu via de hertogelijke bureaucratie.15 Ook namen leden van de oude 
patriciërselite zitting in de raad van 200. Tussen 1532 en 1736 kwam eenennegentig 
procent van de senatoren in Florence uit de groep van oude patriciërs. Tot Cosimo III de’ 
Medici (1642-1723), die in 1670 aan de macht kwam, bleef het voornamelijk de 
bestaande republikeinse elite die zitting had in de senaat.16 Ook binnen de Magistrato 

                                                
12 Idem, 31. 
13 Goldthwaite, Private Wealth, 194. 
14 Litchfield, Florence ducal capital, 1530-1630, 78; Litchfield, Florence ducal capital, 1530-1630, 149. 
De privésecretarissen van Cosimo kwamen bijvoorbeeld ook uit provinciale plaatsen en niet uit Florence 
zelf.  
15 Litchfield, Emergence of a bureaucracy, 7.  
16 Idem, 141-142. 
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Supremo, het hooggerechtshof, waren veel patriciërs actief als rechters.17 Zo bleven zij 
wel degelijk macht houden in de dagelijkse gang van bestuur en rechtspraak.  
 Langzaamaan werd het wel aantrekkelijker voor Florentijnse families om een 
officiële adellijke titel te gaan voeren. Omdat het in de late zestiende eeuw en in de 
zeventiende eeuw in de stad economisch slechter ging, ontwikkelde zich een nieuw soort 
feodalisme in Toscane. Patriciërs raakten geïnteresseerd in het verkrijgen van grote 
stukken land, waaraan vaak adellijke titels verbonden waren. Ook leden van de familie 
Salviati verkregen op deze manier de titel van markies en later zelfs die van hertog. 
Daarnaast had Cosimo I in 1562 de orde van de Santo Stefano opgericht. Lid worden 
mocht alleen als men behoorde tot de oude adel, óf tot de families die op dat moment 
aan het hertogelijk hof functies vervulden. Hierdoor konden patriciërsfamilies tevens in 
de adelstand worden verheven. Een aantal leden van de familie Salviati kwam in 1569 
bij de orde.18 Van Veen heeft dit aristocratiseringsproces van de stedelijke elite in 
Florence vanaf het midden van de zestiende eeuw beschreven.19 Volgens hem was het de 
groothertog die uiteindelijk graag zag dat de oude adel, waarmee hij zich aan het hof 
deels omringd had, samenkwam met de stedelijke elite. Zo zou er een homogene 
aristocratie kunnen ontstaan. Dit was voordelig voor de positie die de groothertog wilde 
innemen ten opzichte van andere hoven, in Europa en op het Italiaanse schiereiland, 
omdat het daar gewoon was adel als salariati te hebben. Van Veen’s conclusie is echter 
wel dat, ook voorzien van deze nieuwe adellijke titels, het oude Florentijnse patriciaat 
goed in staat bleek veel van haar eigen oorspronkelijke identiteit te behouden.20 
Naarmate de eeuw vorderde en zich in Florence onder Cosimo’s opvolgers Francesco I 
de’ Medici en zijn broer Ferdinando I de’ Medici een steeds duidelijkere hofcultuur 
begon te vormen, leek de hang van de patriciërs naar haar oude stedelijke karakter als 
groep echter steeds minder te worden. Dit betekende niet dat zij geheel opgenomen 
werden in deze nieuwe structuur. Nog steeds gaven de patricische families blijk van een 
eigen identiteit; zij toonden met hun patronage niet alleen hun prestaties op 
commercieel- en economische gebied, maar ook hun individuele interesses, en lieten 
daarmee zeer persoonlijke sporen na binnen het culturele leven in de stad.  
 
‘Conspicuous consumption’ 

In de loop van de zestiende eeuw werd in Florence het verzamelen kunst en kostbare 

                                                
17 Berner, ‘Florentine society in the late sixteenth and early seventeenth centuries’, 229-230. Van 
oorsprong had de Magistrato Supremo een politieke functie, maar het werd al snel de plek voor het 
hoger beroep. Vijf leden van de Senaat werden gekozen tot rechters binnen deze instelling en zij waren 
zeer invloedrijk.  
18 Litchfield, Florence ducal capital, 1530-1630, 154. 
19 Veen, ‘Princes and patriotism’, 63.   
20 Idem, 64. 
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objecten steeds systematischer van karakter en begonnen zich al de vormen van grote 
collecties af te tekenen.21 Een collectie bestond in de regel vooral uit werken met 
religieuze en mythologische onderwerpen, antieke sculpturen, kleine waardevolle 
objecten, en familieportretten. Gedurende de zeventiende eeuw kwamen hier meer 
schilderijen van landschappen, historiestukken en genrestukken bij. 22  De 
opdrachtgevers omringden zich graag met deze prachtige objecten, schilderingen en 
architectuur, maar er kon meer dan alleen esthetisch en intellectueel genot uit de 
kunstwerken worden gehaald. Verzamelen werd voor de Florentijnse patriciër een 
belangrijke manier om zich te manifesteren. Collecties konden aangewend worden voor 
zelf-representatie, om een sociale positie binnen de maatschappij te doen bevestigen.23 
In 1899 introduceerde Veblen voor dit gedrag al de term ‘conspicuous consumption’, 
waarmee hij de aankoop en het bezit van spullen als statussymbool bedoelde.24 De 
objecten deden mee in een sociale competitie. De Franse socioloog Pierre Bourdieu had 
het concept nog preciezer gemaakt. ‘Conspicuous consumption’ is volgens hem een 
manier om sociale distinctie te verkrijgen, en een stijl van leven.25 Dit ‘opzichtige 
consumeren’, nam grootse vormen aan in Florence. Mogelijk had dit te maken met de 
specifieke manier waarop de Florentijnse elite zich huisvestte. Ten noorden van de 
Alpen had de adel zijn wortels meestal in de rurale gebieden, en dat was ook de plek 
waar hij nieuwe woonhuizen bouwde en collecties bijeenbracht. In Toscane werd de 
macht voornamelijk uitgedrukt in de vernieuwing van de stad, zoals in Florence 
duidelijk te zien was.26 De villa’s rondom de stad, die de Florentijnse families ook in hun 
bezit hadden, speelden hierbij een beduidende maar kleinere rol. Dit waren over het 
algemeen geen woonhuizen, maar aanvullende woonruimtes, geschikt voor ontspanning 
en vertier. Omdat de elite in de stad Florence dicht op elkaar zat, was er ook meer 
onderlinge concurrentie, en mogelijk daardoor meer behoefte aan deze ‘conspicuous 
consumption’. 
 Binnen het onderzoek naar Florence is de aandacht voor kunstcollecties opnieuw 
grotendeels gericht geweest op de familie Medici. Zoals Pinchera al opmerkte in haar 
studie ‘The art consumption in early modern Florence’ (2006): ‘studies by art historians 
on this subject have mainly concentrated on Medici collecting, ignoring any analysis of 
the consistence and general character of the collections from the other great aristocratic 
                                                
21 Pinchera, 'The art consumption in the early modern Florence’, 7.   
22 Idem, 13. 
23 Richard Goldthwaite is zelfs van mening dat de geschiedenis van het patronage van kunst op het 
Italiaanse schiereiland voornamelijk de wens was van groepen om fysieke uitdrukking te geven aan hun 
politieke en ideologische autonomie. Goldthwaite, Private wealth, 179. 
24 Pinchera, Lusso et decoro, IX; Veblen (1899), The theory of the leisure class: An economic study in 
the evolution of institutions. 
25 Zie: Bourdieu (1983), Distinction, a social critique of the judgement of taste.  
26 Goldthwaite, Private wealth, 189. 
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Florentine families’.27 De kritiek van Pinchera is door een aantal kunsthistorici ter harte 
genomen, en de laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor collecties van 
patricische families uit Florence, waaronder in het werk van Pegazzano (2010, 2014), 
De Benedictis (2014) en Spinelli (2015).28 Dit proefschrift sluit hier bij aan. Er zal 
aandacht worden besteed aan de opbouw van de collecties van de familie Salviati en de 
manier van opstellen, maar vooral zal er ook gezocht worden naar de intenties achter 
deze aankopen en manier van presenteren.  
  
Onderzoeksmethoden 

De kunstwerken die een rol spelen in dit onderzoek variëren van grote fresco cycli met 
mythologische voorstellingen, religieuze decoraties in kerken en kapellen, 
verzamelingen antieke sculpturen tot aanleg van tuinen. Tijdens het onderzoek heb ik 
gebruik gemaakt van verschillende methoden om deze kunstopdrachten, en de collectie 
van de familie Salviati, gedurende een eeuw van grote politieke, economische en sociale 
veranderingen in Florence, te interpreteren. Ten eerste heb ik gebruik gemaakt van 
historische heuristiek en bronnenonderzoek. De bronnen bestonden uit vroeg-moderne 
gedrukte boeken en archiefdocumenten, zoals beschrijvingen, inventarissen, quaderni 
di fabbrica, libri de ricevuti, en brieven. Een aantal hiervan is hier voor het eerst 
getranscribeerd. Deze bronnen bevinden zich in verschillende instellingen in Italië. De 
belangrijkste waren het Archivio Salviati in Pisa, het Archivio di Stato in Florence, de 
Biblioteca Nazionale Centrale in Florence, de Bilioteca Riccardiana in Florence, de 
Biblioteca Medicea Laurenziana in Florence, en de Biblioteca Apostolica Vaticana in 
Vaticaanstad. Daarnaast heb ik een groot corpus van secondaire literatuur bestudeerd. 
Dit zijn publicaties die zijn uitgekomen vóór 2016. Deze studies handelden 
voornamelijk over de politieke en sociaaleconomische situatie in Florence, de 
verschillende kunstenaars die voor de familie Salviati werkten, de kunstwerken die in 
het bezit waren van de familie, en de familie Salviati zelf.  
 Uit de prosopografie, de studie van individuen in een grotere context, heb ik een 
aantal concepten gebruikt. Prosopografisch onderzoek wordt ook wel gedefinieerd als 
de studie naar alle personen die relevant worden beschouwd voor een specifieke en 
afgebakende periode, of een bepaalde politieke structuur of entiteit.29 Er zijn twee fases 

                                                
27 Pinchera, 'The art consumption in the early modern Florence’, 8. 
28 Pegazzano (2010), Committenza e collezionismo nel cinquecento. La famiglia Corsi a Firenze tra 
musica e scultura; De Benedictis, Pegazzano en Spinelli (ed.) (2015), Quadrerie e committenza 
nobiliare a Firenze nel seicento e nel settecento; Spinelli (2015), ‘Note d’archivio sul collezionismo e 
sulle committenze artistiche di Vieri di Tommaso Guadagni (1631-1708)’, Bollettino della Accademia 
degli Euteleti della Città di San Miniato, 229-243.  
29 Hosters, ‘The Prosopographiae Imperii Romani (PIR) and new trends and projects in Roman 
prosopography’, 231.  
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van onderzoek: het verzamelen van gegevens over elk individu in de geselecteerde groep 
mensen, en de daaropvolgende analyse van de bijeengebrachte data. In mijn onderzoek 
gebruik ik dit als leidraad. Ik heb niet alle relevante personen voor een bepaalde periode 
bestudeerd, maar mij beperkt tot negen individuen uit de familie Salviati. Zij kunnen als 
relevant worden beschouwd voor de specifieke periode waarin Florence de transitie 
maakte van republiek naar alleenheerschappij onder de Medici. Over deze individuen 
heb ik gegevens verzameld en hierop een analyse toegepast.  
 De familie Salviati fungeert in mijn proefschrift tevens als een ‘case study’ van de 
veranderende omgang van de patriciërs met de familie Medici, en de daarbij behorende 
veranderingen binnen het kunstmecenaat van deze patriciërs. 30  De verschillende 
familieleden van de familie over vijf generaties zijn ‘vertegenwoordigers’. Zij 
interacteren met de veranderende sociale omgeving van Florence. Aan de hand van deze 
interactie hoop ik niet alleen deze veranderingen beter te doorgronden, maar tevens de 
rol van de Salviati binnen deze veranderingen voor het voetlicht te brengen. Doormiddel 
van hun patronage, de kunstopdrachten die zij gaven en de objecten die zij verzamelden, 
konden de leden van de familie Salviati zichzelf presenteren. Zij gaven, soms indirect, 
aan hoe zij hun eigen positie binnen de overlappende velden van de politiek, economie 
en bureaucratie zagen. Soms was dit een weergave van de werkelijke situatie, soms 
wilden zij de situatie anders doen lijken dan deze was. Bij de studie naar deze zelf-
representatie spelen ideeën over elitevorming en patronage in het vroegmoderne 
Florence een belangrijke rol. 31  Als laatste heb ik iconografisch en iconologisch 
onderzoek verricht naar een aantal relevante kunstwerken waarvoor leden van de 
familie Salviati opdracht hadden gegeven. Hieronder valt de analyse van de vormen en 
symbolen in de kunstwerken, en de betekenis en functie van deze beelden binnen de 
context waarin zij zijn ontstaan.  
 
Benadering, doel en structuur  

De hoofdvraag die in dit proefschrift wordt gesteld, is hoe een patricische familie zoals 
de Salviati zich verhield ten opzichte van de veranderende politieke omstandigheden in 
Florence en de familie Medici, gedurende de zestiende en de zeventiende eeuw, en op 
welke manier deze houding tot uitdrukking werd gebracht in de kunstopdrachten die zij 
gaven en verzamelingen die zij aanlegden. Deelvragen die hier uit voortkomen zijn: Wat 
waren de kenmerken van de opdrachten die de Salviati's gaven? Manifesteerden de twee 

                                                
30 Ik ben mij ervan bewust dat ik de familie gebruik als een specifieke ‘case of the possible’. Bourdieu 
(1984), Distinction: a social critique of the judgement of taste, xiii. De conclusies die ik verbind aan dit 
specifieke geval moeten daarom niet direct gezien worden als universeel geldend.  
31 Voor de ideeën over elitevorming in Florence maak ik gebruik van de eerder genoemde werken van 
Berner (1971, 1972), Diaz (1980), Litchfield (1986), Bizzocchi (2003) en Boutier (2004, 2008). 
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takken van de Salviati’s zich op verschillende manieren? Waarin onderscheidden de 
opdrachten van de Salviati’s zich van die van de Medici groothertogen, en op welke 
vlakken kwamen zij overeen? Op welke manier maakten de twee families gebruik van 
elkaars positie; hoe deden zij dit, en met welk doel? De familie Salviati had een van de 
grootste kunstcollecties van de stad. Door de analyse van deze collectie, en de 
opdrachten die werden gegeven door een tiental leden van de familie, onder de loep te 
nemen, zal helder worden wat zij met hun collecties wilden uitdrukken. Ook zal hieruit 
blijken hoe de Salviati zich onderscheidden in Florence, en hoe de verschillende leden 
van de familie dit op hun eigen manier deden. Aan de hand van deze ‘case study’ kan 
uiteindelijk een beter beeld worden geschetst van de manieren waarop een patricische 
familie kunst gebruikte als representatiemiddel in het groothertogelijk Florence. Zoals 
hierboven al verduidelijkt, heerste lange tijd het idee dat na de installatie van de Medici, 
de status van de andere patricische families werd gereduceerd tot die van hoveling 
zonder veel eigen identiteit. Mijn hypothese is dat de Salviati aan het begin van de 
heerschappij van Cosimo I de’ Medici juist nieuwe manieren vonden om hun invloed en 
positie te behouden. Er vond wederzijdse culturele uitwisseling plaats tussen de twee 
families. Deze relatie was vanzelfsprekend wel onderhevig aan de vele politieke en 
sociale veranderingen in Florence. In de culturele opdrachten van de familie Salviati 
klonk daardoor de complexiteit door van de verhouding waarin zij stond tot het 
groothertogelijk gezag van de Medici. Daarnaast gaven de kunstopdrachten van de 
familie Salviati blijk van een wens om op een specifieke, en individuele manier 
herinnerd te worden, en werd de mogelijkheid benut om uiting te geven aan 
persoonlijke interesses.  
 Mijn betoog begint in hoofdstuk 2 met Jacopo Salviati (1461-1533) en zijn villa bij 
Ponte alla Badia. Dit hoofdstuk behandelt de periode aan het einde van de vijftiende 
eeuw en het begin van de zestiende eeuw. De transitie van republiek naar Medici 
heerschappij en de installatie van Cosimo I als leider van Florence bracht vele 
veranderingen mee voor de patricische families in de stad. Dit was ook het geval voor 
Jacopo Salviati, geboren in de republiek en getrouwd met een Medici. Hij speelde in 
deze tijd een belangrijke rol in de Florentijnse politiek. De politieke verwikkelingen in 
deze periode zijn in historische studies uitgebreid behandeld, maar de naam van Jacopo 
Salviati wordt vaak zijdelings genoemd. De focus ligt vaak op andere families zoals de 
Medici, Soderini, Valori en Capponi. In dit hoofdstuk heb ik getracht deze periode in de 
geschiedenis van de stad te beschrijven aan de hand van het leven van Jacopo Salviati. 
Hij steunde aan de ene kant zijn schoonfamilie, maar tegelijk wilde hij voorkomen dat 
er te veel macht bij één individu zou komen te liggen, waardoor hij zijn eigen invloed 
zou kunnen verliezen. Ik zal laten zien dat zijn positie in de stad door hem zichtbaar is 
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gemaakt in de kunstopdrachten die hij gaf voor zijn villa bij Ponte alla Badia.  
 Jacopo’s zonen Giovanni (1490-1553), Bernardo (1508-1568) en Alamanno 
Salviati (1510-1571) staan centraal in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet 
hoe de zonen van Jacopo allen op eigen, zeer verschillende wijze omgingen met de 
veranderende politieke situatie in Florence en met de nieuw geïnstalleerde hertog 
Cosimo I de’ Medici. De huizen van alle drie de mannen worden onder de loep 
genomen; het Palazzo della Rovere van kardinaal Giovanni in Rome, het nieuwe Palazzo 
alla Lungara van zijn broer, kardinaal Bernardo, en het Palazzo Portinari in Florence 
dat door Alamanno in 1546 was aangekocht.  
 Het laatstgenoemde huis is tevens het onderwerp van hoofdstuk 4. Jacopo 
Salviati (1537-1586), de zoon van Alamanno, gaf opdracht voor een grote verbouwing. 
Er werden ruimtes toegevoegd aan het bestaande gebouw en deze werden door 
Alessandro Allori en zijn werkplaats volledig beschilderd. We vinden hier onder andere 
het verhaal van de Odysseus, de Batracomyomachia, de daden van Hercules, en vele 
andere voorstellingen. In de nieuwe ruimtes hing Jacopo’s uitgebreide collectie 
schilderijen, en stonden sculpturen, antieke fragmenten en andere waardevolle objecten 
opgesteld. Daarnaast werd de grote tuin van de familie in het noorden van de stad 
opnieuw ingericht. Over het palazzo, de decoraties, de tuinaanleg en de grote 
kunstcollectie is nog niet veel gepubliceerd. In dit hoofdstuk zullen de fresco’s van Allori 
worden geanalyseerd in relatie tot de kunstcollectie van Jacopo en zijn rol in het 
Florence van groothertog Francesco I de’ Medici.  
 Precies in dezelfde tijd toonden Filippo Salviati (1515-1572) en zijn twee zonen 
Averardo (1542-1595) en Antonio (1554-1619) een geheel andere kant van het 
opdrachtgeverschap van de familie. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 5. De huizen van 
Averardo en Antonio waren, in tegenstelling tot het Palazzo Portinari-Salviati, sober 
ingericht. Filippo was een zeer religieus man en zijn interesse ging vooral uit naar de 
verheerlijking van de dan al lang overleden boeteprediker Girolamo Savonarola. Hij liet 
door zijn zonen een zeer kostbare kapel in de San Marco kerk bouwen, die gewijd werd 
aan de heilige Antoninus. Door de opdracht en de schilderingen in deze kapel grondig te 
analyseren en in verband te brengen met het persoonlijke leven van Filippo, kan meer 
inzicht worden verkregen in de betekenis van de kapel, en in de relatie tussen het hof en 
de familie Salviati.  
 Hoofdstuk 6 geeft een beeld van het begin van de zeventiende eeuw in Florence. 
Het ging slecht met de economie en patriciërsfamilies moesten nieuwe manieren vinden 
om hun geld te verdienen. Tegelijk groeide de interesse in het verkrijgen van een 
adellijke titel. Lorenzo Salviati was al markies geworden. Zijn zoon Jacopo (1607-1672) 
kreeg zelfs de titel van hertog. Deze Jacopo gaf in de loop van zijn leven opdracht voor 
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vele kunstwerken en theatervoorstellingen, maar ging daarnaast ook zelf zingen, acteren 
en dichten. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van Jacopo’s opdrachten en zijn eigen 
kunstzinnige uitingen geanalyseerd hoe hij zichzelf en de familie wilde presenteren in 
een stad waar de Medici nu al bijna een eeuw aan de macht waren. 
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2. DE VILLA BIJ PONTE ALLA BADIA 

Politiek, macht en familie 

Jacopo Salviati (1461-1533)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 

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

                                                
1 Hook, The sack of Rome, 247. 
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opkomst van de boeteprediker Savonarola van dichtbij en speelde een belangrijke rol in 
de politieke ontwikkelingen die daarop volgden. Zijn voorname plek binnen de 
Florentijnse politiek had hij deels te danken aan zijn grootvader. Deze had in de 
vijftiende eeuw al een groot vermogen en de daarbij behorende macht verworven. 
Jacopo’s eigen kwaliteiten zorgden ervoor dat de familie ook in de zestiende eeuw een 
invloedrijke positie wist te behouden. In dit hoofdstuk zal naar voren komen dat Jacopo 
het talent ontwikkelde om herhaaldelijk, onder verschillende omstandigheden, keuzes 
te maken waar hij en zijn familie van konden profiteren. Gedurende politiek roerige 
tijden wist hij tussen de verschillende groepen binnen de stad zijn steun geraffineerd te 
verdelen. Als het in zijn voordeel was, stond hij achter zijn schoonfamilie de’ Medici, op 
andere momenten liet hij duidelijk zijn sympathie voor de beweging van Savonarola 
blijken. Tevens probeerde hij tot twee maal toe te voorkomen dat er binnen de staat te 
veel macht bij één persoon kwam te liggen. In dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat de 
villa bij Ponte alla Badia, en vooral Jacopo’s keuzes voor de decoraties, zijn macht, zijn 
invloedrijke positie binnen de Florentijnse politiek, en zijn verhouding tot de familie 
Medici reflecteren.  
 
Voorgeschiedenis van de familie Salviati   

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
25 Jurdjevic, Guardians of republicanism, 36. 
26 Dit resulteerde bijvoorbeeld ook in de beslissing van het Consiglio degli Ottanta om op 2 maart 1509 
de twee neven aan te stellen als leiders in de laatste campagne tegen Pisa. Jacopo kon de functie niet 
accepteren door de Florentijnse divieto-regel, die verbood dat een functie werd toegekend aan meerdere 
leden van dezelfde familie. Alamanno moest de taak daardoor alleen uitvoeren. Butters, Governors and 
government in early sixteenth-century Florence, 137.  
27 Dit in tegenstelling tot andere leden van de familie, zoals bijvoorbeeld Marco di Bernardo Salviati die 
in 1499 tijdens de republiek nog door de Otto di Guardia werd verbannen omdat men hem verdacht van 
het samenwerken met de net verdreven Piero de’ Medici. Tewes, Kampf um Florenz - Die Medici im Exil 
(1494-1512), 482.  
28 Jurdjevic, Guardians of republicanism, 40. 
29 Idem, 38. 
30 Aglio, Savonarola, 52. 



 

 -34- 

Savonarola, op verschillende manieren bijstaan. 31  Zelfs toen de piagnoni van de 
overleden boeteprediker meer en meer een martelaar en profeet maakten, bleef Jacopo 
betrokken.32 Hij was onder andere actief bij de Buonuomini di S. Martino, een eerder 
sterk door de Medici gedomineerde broederschap die nu was overgenomen door de 
piagnoni.33 Daarnaast was Jacopo een van de acht oprichters van de Monte di Pietà, een 
in april 1496 gestichte charitatieve bank van lening.34 De bank kwam voort uit een 
initiatief dat al jaren eerder was gestart door de Franciscaan Bernardino da Feltre, maar 
was Savonarola zozeer ter harte gegaan dat hij het als zijn eigen project was gaan zien.35 
Jacopo bleef gedurende zijn hele leven betrokken bij de leenbank en nam in totaal drie 
keer plaats in het bestuur.  
 Binnen de nieuwe republiek was Jacopo actief in de Dieci di Balià, de raad van 
tien, en toonde zich een voorstander van een systeem waarin de macht kon rouleren 
onder meerdere personen. Dit kwam duidelijk naar voren in 1502, tijdens de discussie 
over het aanstellen van een gonfaloniere a vita.36 Het was Jacopo die zich samen met 
Giovanbattista Ridolfi uitsprak tegen het instellen van deze functie. Beide mannen 
waren bezorgd dat het de ruimte zou creëren voor een alleenheerser, en dat daarmee de 
stabiliteit van de republiek in gevaar gebracht zou worden. Tegelijk vreesden ze 
waarschijnlijk voor het verlies van hun eigen invloed. Ze wisten niet te voorkomen dat 
de functie werd ingesteld, maar, zoals hij al eerder had gedaan, probeerde Jacopo van 
de nieuwe situatie het beste te maken. Hij besloot de kandidaatstelling van Piero 
Soderini voor gonfaloniere a vita te steunen. Door steun te verlenen aan Soderini had 
Jacopo, samen met zijn neef Alamanno, gehoopt de nieuwe gonfaloniere enigszins te 
kunnen sturen. Voor Soderini was het vertrouwen van de familie Salviati belangrijk, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
82 Davis, ‘Bassorilievi di Giovan Francesco Rustici’, 123, noot 52.  
83 Deze fries en de kalotten met de schelpen zijn volgens Minning mogelijk een latere toevoeging. Zij 
meent dat deze niet passen bij de stijl van Rustici, en ook niet bij zijn werkplaats. Minning, Giovan 
Francesco Rustici (1475-1554), 70. Ze lijken echter wel goed in het geheel van de kapel op te gaan; niet 
alleen de uitvoering van het werk, maar ook de keuze voor de jakobsschelpen.  
84 De Girolami Cheney, ‘The Imprese in the Italian Renaissance’, 253-266.   
85 Mansueto en Calogero (ed.), The Italian emblem: A collection of essays, VII. 
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naar een hogere intellectuele bezigheid. Het devies van Jacopo Salviati is een zeer vroeg 
voorbeeld van een familie-impresa, en de schilderingen in de kapel zijn mogelijk de 
vroegste en eerste afbeelding van het motto van de familie Salviati. 
 De schilderingen in de kapel zijn toegeschreven aan Chimenti Rosselli, maar 
hiervoor zijn geen directe betalingen bekend.86 Rosselli begon in 1518 te werken aan de 
decoraties van de binnenplaats van dezelfde villa. Het is mogelijk dat de schilderingen 
in de kapel op dat moment al voltooid waren. De Medici-impresa op de wand bestaat 
uit twee figuren die een blaasinstrument bespelen en een grote diamantenring omhoog 
houden. Door deze ring steken drie veren omhoog. Daar overheen loopt een banderol 
met het woord ‘Semper’, het motto van de Medici. Piero de’ Medici was de eerste die dit 
devies gebruikte. Het werd overgenomen door zijn zoon Lorenzo il Magnifico, de vader 
van Lucrezia, en was sinds die tijd gangbaar gebleven voor alle leden van de familie. De 
ring, een symbool van trouw, verbeeldt de band tussen Florence en de Medici.87 Het 
motief van de ring is ook te vinden in de impresa van de familie Salviati. In de 
schilderingen met dit devies zien we opnieuw twee jongens die een ring omhoog houden. 
Deze is nu bekroond met een parel en een adelaar. De vogel was het symbool voor 
leiderschap en verdediging tegen de vijand.88 Door de ring loopt een banderol met het 
motto van de Salviati: ‘jamas aultre’ (jamais autre). De twee jongens staan op een 
cartouche die wordt gedragen door twee schildpadden, symbool voor de dragers van de 
wereld. Tussen de figuren is een jakobsschelp te zien, opnieuw een verwijzing naar de 
opdrachtgever. Ook hangt er een guirlande met maskers en schelpen tussen de twee 
jongens, en op hun hoofd dragen zij een vaas waaruit bloemen en graanhalmen steken. 
Deze laatste versieringen passen goed bij het landelijke karakter van de villa.  
 In hun Toskanische Fassaden-dekoration suggereren Gunther en Christel Thiem 
dat het devies van Jacopo naar voorbeeld van dat van Piero de’ Medici is ontstaan.89 
Piero had inderdaad in zijn persoonlijke impresa een adelaar die een ring vastgrijpt.90 
Deze is bijvoorbeeld te zien op de Cappella del Crocifisso in de San Miniato te Florence 
(afb.11). De auteurs vermelden echter niet dat het devies in de kapel van Jacopo een 
ring met een parel laat zien en niet met een diamant. De impresa van de Salviati is 
daardoor eerder een variatie op die van de familie Medici. Om het persoonlijk te maken, 
was de jakobsschelp erin verwerkt. Daarmee wordt het idee van Thiem en Thiem, dat 

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

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

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

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

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

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

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



 

 -50- 

hier dus goed bij de tondo van Rustici, waar Maria en kind zijn afgebeeld, hoog in de 
kapel en omringd door cherubijnen, alsof zij net naar de hemel is opgestegen, en 
verheven boven ons allen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
134 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 178. Minning schrijft deze tondo toe aan een 
onbekende kunstenaar. 
135 Idem, 171, en afbeelding 157-160. Camee met Apollo en Marsyas, mogelijk gemaakt door 
Dioskourides, 1e eeuw v.Chr., nu in Museo Archeologico Nazionale, Napels. Een bronzen plaquette met 
dezelfde voorstelling is te vinden in Museo Nazionale del Bagello, Florence.  
136 Zie voor vele voorbeelden hiervan: Gennaioli, Pregio e bellezza. Cammei e intagli dei Medici, 124-165.  
137 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 170-171, en afbeelding 155-156.  
138 Idem, 167, en afbeelding 140-143. Het terracottareliëf is nu in het Musée du Louvre, Parijs.  
139 Mozzati, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo e della Cazzuola, afbeelding 293-295. 
Van beide prenten is een afdruk in de Graphische Sammlung van de Albertina, Wenen. 
140 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 168, en afbeelding 144-146. De Romeinse sestertie 
heeft een voorstelling van ‘Iudea capta’ en komt uit de periode onder keizer Vespasianus, nu in de 
collectie van het British Museum, London. 
141 Vasari, Le vite (1568), 1127.  



 

 -58- 

kopieën en reproducties van antieke gesneden stenen waren niet moeilijk verkrijgbaar. 
Hij heeft zeker kennis kunnen nemen van al deze gipsen afdrukken, bronzen plaquettes, 
en prenten en tekeningen die circuleerden in de zestiende eeuw.142 De reliëfs die Rustici 
voor de cortile maakte, waren nooit exacte kopieën van zijn voorbeelden. Hij gaf steeds 
zijn eigen draai aan de voorstelling. Zoals Simon en Wester in hun studie naar de tondi 
van Donatello al schreven, was er verschil tussen de antieke betekenis van de 
voorstelling en wat men er in las in de vijftiende en zestiende eeuw. Figuren konden 
bewust getransformeerd worden in iets anders. Het waren, in de woorden van Wester, 
‘Schöpferische Umbildungen’.143  
 
Palazzo Medici als voorbeeld  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

    

 
 
 

 

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

famille-témoin, les Salviati. 

afb.2: Graf van de familie Salviati, Santa Croce, 
Florence. Foto: auteur. 



 

 -66- 

 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

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

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

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

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

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

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

antieke gesneden steen, 
Schroder Collection, London. 

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

Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Villa Salviati, Ponte alla Badia. 

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

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

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

Palazzo Medici, Florence. 

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

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

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

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

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

afb.42: Campana-reliëf, Hercules en de 
stier en vrouw, tussen 1ste eeuw v.Chr. 
en 2 eeuw na Chr., terracotta, Louvre, 
Parijs. 
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afb.43: Giovanfrancesco Rustici, 
Victoria in een triomfwagen, 1518-

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

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

van keizer Vespasianus,  
British Museum, London. 

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

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

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

Medici, Florence. 

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

1518-1526, terracotta, 88 cm.,  
Villa Salviati, Ponte alla Badia. 
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3. PALAZZI IN ROME EN FLORENCE 

Spanningen binnen een generatie 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                        
door Benedetto Squilli gemaakt en waren in maart 1579 klaar. In 1589, het jaar van het huwelijk, schenkt 
Ferdinando I ze aan kardinaal Alfonso Giesualdo in Rome. Heikamp, ‘Die Arazzeria Medicea im 16. 
Jahrhundert: neue studien’, 58. 
85 Karwacka Codini, Archivio Salviati, 49, en noot 13. In 1706 heeft hertog Antonino (1639) de villa 
opnieuw later renoveren voor 7000 florijnen. Hurtubise, le famille temoin, 385-386, noot 67. 
86 Karwacka Codini, Archivio Salviati, 50. AS, ‘Libri di Commercio’, III: 57, 100. 
87 Ibidem. In juni 1570: door Simone di Michele aan Luca di Giovanni en aan Taddeo di Francesco ‘voor 
‘60 borchie grandi e 30 borchie minori di legnio’ voor het decoreren van de ruimte. 
88 Minning, Giovan Francesco Rustici (1475-1554), 161. Het ‘Libro’ in het archief geeft ook aan dat er 
vier tondi zijn vervangen. 
89 Mozzati, Giovanfrancesco Rustici, 151. 
90 AS, ‘Libro di Messer Alamanno di messer Jacopo Salviati chiamato libro della muraglia del Palazzo del 
Ponte alla Badia. Conti di tutto quello che si spenderà in restaurarlo dal 28 maggio 1568 al 1573’. 



 

 -99- 

namen van Giovanni Strada ‘pittore fiammingo’ (Stradanus), Bastiano di Bendetto 
‘doratore’, Giovanni Bizelli, Lorenzo Sciorina en Alessandro di Benedetto Pieroni, een 
leerling van Alessandro Allori.91 We weten in ieder geval dat Stradanus voor Alamanno 
een ‘tavola dipinta de la frutta’ heeft gemaakt in 1571. Mogelijk is dit een van de vroegste 
voorbeelden van een stilleven.92 Of dat werk speciaal voor de villa was gemaakt, is niet 
zeker.  
 Dat Alamanno pas veertig jaar na de brand zijn aandacht richtte op de villa, 
kan verschillende redenen hebben. Mogelijk was hij na de aankoop van het palazzo in 
de via del Corso in Florence minder geïnteresseerd geraakt in het huis bij Ponte alla 
Badia. Dit was nu immers niet meer zijn enige residentie in Toscane. Bovendien had hij 
nog enkele andere landgoederen met huizen rondom Florence waar hij kon verblijven. 
Daarnaast zou het kunnen dat de beschadigingen aan de villa meer cosmetisch dan 
structureel van aard waren en dat het Alamanno en zijn gezin geenszins belette om hier 
te verblijven. Een laatste reden zou kunnen zijn dat de vernieuwingen pas na 
aansporing van Alamanno’s zoon Jacopo waren gestart. Alamanno maakte zelf de 
voltooiing van de nieuwe binnenplaats in 1573 niet meer mee. Omdat hij twee jaar voor 
de afronding kwam te overlijden, heeft zijn zoon Jacopo veel invloed gehad op de laatste 
fase van het restauratieproject.  
 
Conclusie  

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

                                                
91 Karwacka Codini, Archivio Salviati, 50. 
92 Lecchini Giovannoni, Alessandro Allori, 227; Baroni, Stradanus 1523-1605: court artist of the Medici, 
48. 
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decoraties van het palazzo van Giovanni kan verder geconcludeerd worden dat hij de 
band met zijn geboortestad niet had verloren. Dit was onder andere zichtbaar in de 
privékapel, waar de geschiedenis van Johannes de Doper, de naamheilige van Giovanni 
én patroonheilige van Florence, was afgebeeld. Giovanni was door zijn verblijf in Rome 
niet minder ‘Florentijns’ geworden. Mogelijk wilde hij de band met Florence juist 
bevestigen, nu hij in conflict was geraakt met Cosimo de’ Medici; hij wilde hiermee zijn 
relatie met Florence als stad tonen. Voor Bernardo leek dit minder van belang. Nadat hij 
lange tijd in Frankrijk had doorgebracht, leek hij zich in Rome te richten op zijn carrière 
als kardinaal, en de decoratie van zijn palazzo zette hij daarbij in. 

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

 

 
 

 

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

Pushkin Museum, Moskou. 

afb.2: Palazzo Salviati-Della Rovere  
(nu Palazzo dei Penitenzieri), Rome. 
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afb.3: Francesco Salviati, 
plafondschilderingen, ca.1552, fresco, 
Palazzo della Rovere, Rome. 

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

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

afb.6: Tegel met de ‘broncone’ en het motto 
‘Semper Virens’, 1450-1500, terracotta, Florence. 
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 
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afb.7: Anoniem, Wapen van kardinaal Giovanni Salviati en een detail, frontispice van 
Florentinus Raggius’ ‘De proportione’, 1513-1525, BCR, Rome. 

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

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

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

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

olieverf op paneel, 69,7 x 48,2 cm., 
Ringling Museum, Sarasota. 
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afb.11: Palazzo Salviati della Lungara, Rome. 

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

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

afb.14: Anoniem, plafondschilderingen, 15de eeuw, overschilderd in de 
16de eeuw, Palazzo Salviati, Florence. Bron: Banca Toscana. 
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afb.15: Francesco Salviati, Adam en Eva,  
ca. 1553, olieverf op doek, 230 cm x 181 cm., 

Palazzo Colonna, Rome. 

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

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

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

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

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

Ontmoeting tussen Dante en Vergilius, 
1547-1549, wol en zijde, ca. 520 x 460 cm., 
Minneapolis Institute of Art, Minneapolis. 
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afb.19: Agnolo Bronzino, Venus, Cupido en Satyr, 1553-1555, olieverf op paneel, 135 x 231 cm., 
Palazzo Colonna, Rome. 

afb.20: Michele di Ridolfo Ghirlandaio, Venus en Cupido, vóór 1553, olieverf op paneel,  
135 x 193 cm., Palazzo Colonna, Rome. 
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afb.21: Michele di Ridolfo Ghirlandaio Nacht, vóór 1553, olieverf op paneel, 135 x 196 cm.,  
Palazzo Colonna, Rome. 

afb.22: Michele di Ridolfo Ghirlandaio Dageraad, vóór 1553, olieverf op paneel, 135 x 196 cm., 
Palazzo Colonna, Rome. 
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afb.23: Alessandro Allori, Roof van Proserpina, 
ca.1570, olieverf op paneel, 228,5 x 348 cm., 
Getty Center, Malibu. 

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

afb.25: Alessandro Allori, Aeneas en het 
brandende Troje, ca. 1572,  
olieverf op paneel, 90,2 x 110,5 cm.,  
Turkse Ambassade, Washington. 
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4. PALAZZO SALVIATI IN DE VIA DEL CORSO 

Reconstructie van een verzameling  

Jacopo Salviati (1537-1586) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 

Alamanno Salviati en Constanza Serristori’s zoon Jacopo werd geboren in 1537 en had 
de naam van zijn grootvader gekregen. In 1559 trouwde hij met Isabella Salviati. Door 
dit huwelijk kwamen de twee takken van de familie, de ‘Romeinse’ en ‘Florentijnse’, bij 
elkaar. Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk is geworden, was Jacopo’s vader 
Alamanno gedurende zijn leven zeer betrokken gebleven bij de politieke ontwikkelingen 
in Florence, eerst door zijn steun aan Alessandro de’ Medici, en later door een aantal 
taken te vervullen aan het hof van zijn neef Cosimo I de’ Medici. Jacopo leek veel 
minder belangstelling te hebben voor politieke zaken. Hij vervulde nauwelijks eervolle 
functies aan het groothertogelijk hof onder Cosimo I, of onder diens zoon Francesco I. 
Wel was hij actief in het culturele leven van Florence, en in zijn huis werden af en toe 
bijeenkomsten gehouden, waaronder die van de Accademia della Crusca in 1585.1 

Na het overlijden van zijn vader Alamanno in 1571, kreeg Jacopo een grote 
erfenis in zijn bezit. Deze bestond uit enkele huizen, de villa bij Ponte alla Badia, het 
Palazzo Salviati in de via del Corso, inclusief de gehele inboedel en een grote 
kunstcollectie, een tuin achter de kerk van de SS. Annunziata, en de landerijen buiten 
de stad die hij al een tijd beheerde. Daarnaast was zijn moeder, Costanza Serristori, de 
enige erfgenaam geweest van haar kant van de familie.2 Dit betekende dat Jacopo na 

                                                
1 Brown, Lionardo Salviati, 209. 
2 De sterfdatum van Costanza Serristori is niet bekend. 
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haar overlijden ook van haar een grote nalatenschap ontving.3 Door zijn persoonlijke 
stempel op de gebouwen en collectie te drukken, kon hij zijn eigen naam vestigen in 
Florence. Het Palazzo Salviati in de via del Corso, dat in dit hoofdstuk centraal staat, 
was hier een uitgesproken voorbeeld van (afb.1). Het oude vijftiende-eeuwse gebouw 
was nog bijna geheel in de staat zoals de familie Portinari het had achtergelaten. In de 
loop van de zestiende eeuw was er nauwelijks iets aan veranderd. Nu Jacopo het in 1571 
tot zijn eigendom mocht rekenen, maakte hij meteen plannen om het huis uit te breiden 
en te moderniseren. Hij startte een grote verbouwing die zou duren van 1572 tot ver in 
1582. Alessandro Allori en zijn werkplaats werden aangesteld om alle nieuwe ruimtes 
van fresco’s voorzien. De omvangrijke opdracht vroeg om vele handen. Allori zette dan 
ook een groot deel van de kunstenaars uit zijn werkplaats in. Hieronder waren de 
schilders Giovanni Maria Butteri, Giovanni Bizzelli, Alessandro di Benedetto Pieroni en 
Giovanni Fiammingo.4  In de nieuwe vertrekken werden scenes uit het leven van 
Hercules, de Odyssee, het onbekendere verhaal van de Batracomyomachia, het leven 
van Maria Magdalena, en vele planten-, dieren- en groteskenversieringen aangebracht 
(afb.2). De ruimtes werden daarna gevuld met kunstwerken, en antieke en moderne 
sculpturen. Dit waren werken die Jacopo had geërfd maar ook zelf had verzameld. In 
1573, hetzelfde jaar dat het werk aan de fresco’s was begonnen, had Jacopo aan Lorenzo 
Bonciani, zijn agent in Rome, gevraagd een groot aantal mooie antieke sculpturen voor 
hem te vinden om zijn nieuwe kamers mee te decoreren.5 

De decoratie en inrichting van dit nieuwe appartement, samen met de 
bijbehorende tuin, gaven zijn liefde voor de antieke oudheid, de hedendaagse kunst, de 
wonderen der natuur, en bijzondere kostbare objecten weer. Daarmee drukte hij zijn 
persoonlijke stempel op het bestaande gebouw. De bezittingen van Jacopo Salviati, en 
vooral de schilderingen die in het Palazzo Salviati zijn aangebracht, hebben tot nog toe 
niet veel aandacht gekregen in de kunsthistorische literatuur. Hoe en waarom wilde 
Jacopo zichzelf presenteren in de stad Florence? Welke rol speelden het nieuwe 
appartement en zijn verzameling hierin? De vraag welke betekenis kan worden gehecht 
aan de keuze van de decoraties, is nauwelijks gesteld. Het zal moeilijk zijn de precieze 
beweegredenen achter de voorkeuren van Jacopo te ontrafelen, daar er niet veel bekend 
is over zijn persoonlijk leven. Toch is het mogelijk aan de hand van een grondige 
analyse en interpretatie van zijn bezittingen en de opdrachten die hij gaf, een beeld te 

                                                
3 Hurtubise, Un famille-temoin, les Salviati, 254. De verdeling van de bezittingen van de familie gingen 
als volgt: Lorenzo Salviati liet alles na aan zijn zonen Gian Battista en Antonio Maria, en Giovanni aan 
zijn neven, de zonen van Alamanno en Lorenzo. Bernardo daarentegen besloot alles aan één neef te 
schenken, namelijk Jacopo. Hieronder viel ook Bernardo’s palazzo in Rome. 
4 Andere medewerkers uit Allori’s werkplaats waren Bastiano di Benedetto Modesti, Lorenzo Sciorina, 
Taddeo Curradi, 
5 Hurtubise, Un famille-temoin, les Salviati, 303. 
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krijgen van de rol die deze Salviati-telg in Florence heeft gespeeld, en de manier waarop 
hij zichzelf in deze stad wilde presenteren. 
 
Nieuwe ruimtes op de begane grond 

In de zestiende eeuw kwam het veelvuldig voor dat Florentijnse patriciërs een bestaand 
palazzo huurden of kochten van andere families, om het daarna als eigen familiepaleis 
in gebruik te nemen. De individuen of families die deze vijftiende-eeuwse paleizen 
kochten, waren vaak van dezelfde sociale status als de vorige bewoners. Soms vonden zij 
de indeling daardoor acceptabel zoals deze was.6 Anderen besloten de oude paleizen te 
vergroten, vaak door drie of meerdere kleine huizen samen te voegen met het bestaande 
gebouw. Er werd een nieuwe gevel opgetrokken, zodat er aan de buitenzijde een eenheid 
ontstond.7 De indeling van het oude huis achter deze gevel bleef daarbij in eerste 
instantie vaak onaangetast. In de loop van de eeuw veranderden de gewoontes en 
smaak, en werden kamers voor privégebruik steeds belangrijker, evenals (stads)tuinen 
en ruimtes voor kunstcollecties. Daardoor kregen veel patriciërs aan het einde van de 
zestiende eeuw de behoefte hun palazzo toch aan te passen.8 Ook Jacopo besloot dit te 
doen. Hij had ervoor gekozen een nieuw appartement achter het bestaande huis te laten 
bouwen. Als eerste kocht hij vijf huizen in de aangrenzende zijstraat, de Via dello 
Studio. Van deze nieuw aangekochte gebouwen werden er twee bij het bestaande 
Palazzo Portinari gevoegd. De drie andere werden afgebroken en op die plek werd het 
nieuwe appartement van Jacopo gebouwd. 9  Dit bestond uit twee kamers, een 
binnenplaats met twee galerijen, een grot, een loggia, een privékapel, en een tuin. Door 
de nieuwe ruimtes aan het palazzo toe te voegen op de plek waar kleine gebouwen 
hadden gestaan, bleven de kosten beperkt. Het was tevens een eenvoudigere oplossing 
dan de gehele structuur van het bestaande palazzo Portinari te veranderen. Het 
vijftiende-eeuwse gebouw bleef hierdoor bijna geheel intact. In een inventaris van 1609 
wordt dan ook naar deze ruimte verwezen als het casa vecchia.10 De consequentie van 
Jacopo’s plan was tevens dat de aandacht van de piano nobile, de eerste verdieping, was 
verschoven naar het nieuwe appartement op de piano terreno. Uit de inventarissen van 
het Palazzo Salviati van 1583 en 1609, blijkt dat het grootste gedeelte van de 
kunstcollectie van Jacopo in deze kamers op de begane grond was te zien. Omdat de 

                                                
6 Prayer, At home in the renaissance, 37. 
7 Goldthwaite, ‘The Florentine palace as domestic Architecture’, 985. 
8 Prayer, At home in the renaissance, 37. Over de indeling van de huizen van patriciërs in de zestiende 
eeuw is niet veel bekend. In de uitgebreide catalogus schreef Brenda Prayer al dat er meer onderzoek 
nodig is om aan te kunnen tonen wat de werkelijke verschillen zijn tussen het vijftiende- en zestiende-
eeuwse interieur van patriciërs in deze periode. 
9 Karwacka Codini, Archivio Salviati, 37. 
10 Fazzini, ‘Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento’, 206. 
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piano nobile traditioneel altijd de belangrijkste en meest representatieve plek in 
Florentijnse huizen was gebleven, was Jacopo’s keuze, hoewel mogelijk genomen uit 
praktische overwegingen, afwijkend en vernieuwend: de begane grond werd de meest 
karakteristieke en in het oog springende ruimte van zijn huis. 
 
Familieportretten 

Uit de beschrijving van Francesco Bocchi in zijn Le bellezze della città uit 1591, wordt 
meer duidelijk over het appartement en de collectie van Jacopo. Uit de vele details die 
hij noemt, kan worden aangenomen dat de schrijver er zelf heeft rondgelopen. Toen 
Bocchi het Palazzo Salviati bezocht, was het al in handen van Jacopo’s zoon Lorenzo. In 
zijn beschrijving neemt hij de lezer mee door de verschillende ruimtes. Hieruit wordt 
duidelijk dat het palazzo nog steeds over een sala grande op de eerste verdieping 
beschikte. Deze was sober ingericht en nauwelijks veranderd sinds de bouw van het 
huis. Omdat Jacopo de aandacht naar de begane grond had verplaatst, was deze ruimte 
niet meer de meest interessante. Bocchi vatte mogelijk daarom de gehele verdieping in 
een zin samen als de ‘stanze di sopra’. Hij noemt als kunstwerken op deze etage alleen 
een aantal portretten: ‘Stanze di sopra, di mano di Santi Titi sono ritratti, simili molto al 
vivo, Il Gran Duca Ferdinando, in habito di Cardinale; Il Sig. Don Pietro suo fratello; il 
Sig. Don Giovanni altresì, e il Sig. Francesco Salviati, e il Cardinal Giovanni, e il 
Cardinal Bernardo Salviati di mano di Agnolo Bronzino, sono bellissimi, e sommamente 
apprezzati’.11 In de inventaris van 1583 van het Palazzo Salviati, opgemaakt drie jaar 
voor de dood van Jacopo en enkele jaren voordat Bocchi het palazzo beschreef, werden 
in de sala grande de portretten van de broers Giovanni, Bernardo en Alamanno Salviati 
gesitueerd. Kardinaal Giovanni, de oom van Jacopo, was in zijn portret afgebeeld als 
Adam.12 Of dit werk via de erfenis van Giovanni bij Jacopo terecht was gekomen, is 
onduidelijk. Helaas is dit schilderij verloren gegaan en kunnen we alleen maar 
speculeren hoe het eruit heeft gezien. Het werk roept wel meteen twee andere bekende 
allegorische portretten in herinnering: de door Bronzino geschilderde Cosimo de’ 
Medici als Orpheus (1538-1540) en het doek met de Genuese admiraal en condottiere 
Andrea Doria als Neptunus (ca.1530). Beide mannen waren in de portretten naakt 
afgebeeld, en viriel en krachtig weergegeven. Ook Giovanni, omdat hij als de eerste 
mens Adam was verbeeld, zal zeer waarschijnlijk in het portret naakt of halfnaakt te 
zien zijn geweest. Omdat niet zeker is dat de kardinaal voor dit portret zelf de opdracht 

                                                
11 Bocchi, Le bellezze della città (1677), 376. 
12 Fazzini, ‘Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento’, 203. AS, ‘Inventario’, Serie III: 110, 79r. 
‘Un quadro grande con adornamento di noce intagliato dentrovi Adamo, anzi il ritratto del Cardinal 
Giovanni Salviati’; ‘Un quadro simile dentrovi il ritratto del Cardinal Bernardo Salviati’; ‘Un quadro 
simile dentrovi il ritratto del Signor Alamanno Salviati’. 
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had gegeven, of wanneer het werk precies is vervaardigd (in ieder geval vóór 1609), is 
het moeilijk iets over de intenties achter de opdracht te zeggen. De keuze voor Adam, de 
eerste mens geschapen door God, had waarschijnlijk te maken met de kerkelijke functie 
die Giovanni bekleedde. Een allegorisch portret te laten schilderen was niet uniek, 
gezien de twee andere voorbeelden die we hiervan kennen uit ongeveer dezelfde 
periode. Mogelijk wilde de Salviati zich met dit portret scharen in dit rijtje van 
invloedrijke mannen.  

Naast de werken in de sala grande, hing er in andere ruimtes in het palazzo 
nog een aantal portretten: een van Jacopo il Vecchio, van diens vrouw Lucrezia, van 
Alamanno, van de groothertogin Johanna van Oostenrijk, de vrouw van Francesco I de’ 
Medici, en twee portretten van Jacopo zelf.13 In de inventaris staat helaas niet vermeld 
wie de makers van deze werken waren. We weten uit andere bronnen dat Alessandro 
Allori zeker acht portretten voor de familie Salviati heeft geschilderd. Een deel van de 
hierboven genoemde portretten in het Palazzo Salviati komt hiermee overeen. Het gaat 
om de twee schilderijen met Alamanno, en de portretten van Jacopo, Jacopo il Vecchio, 
en Lucrezia de Medici. Daarnaast maakte Allori een postuum portret van Giovanni 
Salviati, in opdracht van Jacopo’s vader Alamanno, en een portret van Jacopo’s vrouw 
Isabella.14 Dit blijkt ook uit Raffaello Borghini’s beschrijving in zijn Il Riposo: ‘Infiniti 
sono i ritratti dipinti da Alessandro per Principi, Signori, e gentilhuomini, come il 
ritratto di Alamanno Salviati, di madonna Isabella sua donna, del cardinal Giovanni 
Salviati (…)’.15 De collectie portretten was in 1609 nog verder uitgebreid, zo blijkt uit de 
in dat jaar opgemaakte inventaris.16 We vinden naast de hierboven genoemde werken 
nog een schilderij met kardinaal Anton Maria Salviati, en een portret van Francesco 
Salviati, de zoon van Jacopo. Pas in een inventaris van alle bezittingen van Jacopo’s 
kleinzoon, Jacopo di Lorenzo, uit 1672 duiken de nu beroemde portretten van Maria 
Salviati, gemaakt door Jacopo Pontormo, en haar zus Francesca Salviati, geschilderd 

                                                
13 Idem, 203. AS, ‘Inventario’, Serie III: 110, 79r-v. ‘un quadro a uso di spera tutto d’albero, dentrovi un 
ritratto del Signor Alamanno Salviati’; ‘Un quadro senza adornamento, dentrovi il ritratto di Madonna 
Lucrezia Salviati’; ‘un’altro simie dentrovi messere Jacopo Salviati vecchio’; ‘nella camera terrena’ is nog 
vermeld: ‘un quadro dentrovi il ritratto del Signor Jacopo Salviati con adornamento in noce intagliato 
con oro’; ‘In camera in testa il ver[one]’, ‘Un quadro con cornice di noce intagliato semplice centrovi il 
ritratto del Signor Jacopo’; En ‘in camera grande alta a tramontana’, ‘Un quadro in tela con 
adornamento di noce semplice dentrovi il ritratto della Duchessa Giovanna’. 
14 Op 14 augustus, 1563 deed men een betaling aan de schilder ‘per un ritratto del Cardinale Giovanni de’ 
Medici’. Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 301. 
15 Borghini, Il Riposo, 628. Vertaling: ‘Oneindig zijn de geschilderde portretten door Alessandro voor 
Prinsen, Heren, en ‘gentilhuomini’, zoals het portret van Alamanno Salviati, van de dame Isabella zijn 
vrouw, van kardinaal Giovanni Salviati, van de heer Vincention Vitelli’. 
16 In de inventaris van 1609 worden zes portretten vermeld in de Sala Grande: ‘un quadro con 
l’adormaneto di noce dipintovi il signor Alamanno Salviati; Un quadro simile dipintovi il cardinale 
Bernardo Salviati; Un quadro simile del cardinale Giovanni; Un quadro simile del cardinale Anton 
Maria; Un quadro simile del signor Francesco Salviati; Un quadro simile del signor Jacopo Salviati’. 
Fazzini, ‘Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento’, 207. AS, ‘Inventario’, Serie III: 172. 
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door Bugiardino, op. Deze schilderijen kwamen nog niet voor in de inventaris van 1583 
of 1607. Zij hingen in Rome, in het huis van Giovanni of Bernardo Salviati, en zijn pas 
later in de collectie van Jacopo’s kleinzoon terecht gekomen.17  

Zoals in hoofdstuk 3 opgemerkt, was het bezit van een grote collectie 
familieportretten gemeengoed onder de Florentijnse patriciërs. Een reeks portretten 
van belangrijke familieleden was een manier om de eigen familiegeschiedenis te tonen. 
Bij Jacopo hingen de portretten niet in zijn nieuw gebouwde appartement, maar in 
verschillende kamers op de piano nobile, in het oude, vijftiende-eeuwse deel van het 
palazzo. Je zou kunnen stellen dat deze schilderijen onderdeel waren van de meer 
publieke functie van het huis. Dit waren de ruimtes waar Jacopo kon laten zien hoe 
belangrijk zijn familie was. De portretten van de Medici hingen hier tussen de leden van 
de familie Salviati. Hiermee kon hij zelfs de suggestie wekken dat zij op gelijke hoogte 
stonden. De piano nobile was tevens de enige plek waar aan de familie Medici werd 
gerefereerd. De oude ruimte stond daardoor in sterk contrast met het nieuwe 
appartement, dat veel persoonlijker en unieker was ingericht en vormgegeven, waar 
moderne fresco’s de muren sierden en Jacopo het overgrote deel van zijn collectie 
tentoon had gesteld. 
 
Een kamer vol kunstwerken  

Bocchi begon in zijn Le bellezze della città de beschrijving van het Palazzo Salviati met 
een loggia die werd gevolgd door een kamer op de begane grond. Deze camera lag 
volgens de schrijver ‘verso settentrione’, aan de noordzijde. Het woord camera kon 
dienen als aanduiding voor een slaapkamer, maar ook voor een kleine ontvangstruimte 
voor bezoekers. Deze kamers stonden vaak vol met meubelen, objecten en kunstwerken. 
Dit was hier ook het geval. Bocchi beschreef met bewondering de objecten die hij in de 
kamer tegenkwam, beginnend met een pentekening van Baccio Bandinelli en een 
bronzen reliëf van Giambologna (afb.3).18 ‘Si veggono adunque due quadri, uno di mano 
del Cavalier Bandinelli in penna, e l’altro di bronzo di mano di Gian. Bologna di basso 
rilievo’. ‘Il quadro del Cavaliere, in cui è disegnato, quando Christo è disposto di Croce, 
sommamente è apprezzato’.19 Het werk van Bandinelli vinden we ook terug in de 
inventaris van het palazzo uit 1583: ‘Un quadro in penna del Cavalier Bandinelli con 

                                                
17 BAV, Archivio Salviati, Fondo 6, fol. 373r-375r. ‘Una figura in tavola dipintovi Maria Salviati madre di 
Cosime Gran Duca mano del Pontormo. Un’ altra figure simile di francesca Salviati madre di Leone XI 
mano del Bugiardino’. 
18 Ward, Baccio Bandinelli 1493-1560. Drawings from Britisch Collections, 51-52, cat.nr. 27. 
19 Bocchi, Le bellezze della Città (1677), 371-372. Vertaling: ‘Daar zien we twee werken, een van de hand 
van Cavalier Bandinelli in pen, en een andere in brons van de hand van Giambologna in bas-reliëf. Het 
werk van de Cavelier, waarin hij de kruisafname van christus had getekend, is de meest gewaardeerde’. 
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adornamento d’albero dipinto nella stufa di detta camera’.20 De Salviati hadden meer 
werken van de kunstenaar. Onder andere een schilderij met Leda en de zwaan, waarvan 
Zurla denkt dat het al vroeg in het bezit was van de familie, en een bronzen model voor 
de grote Neptunus op het piazza della Signoria.21 

In de kamer waren werken van verschillend materialen naast elkaar gezet. De 
tekening van Bandinelli werd door Jacopo even veel gewaardeerd als, of in dit geval 
mogelijk zelfs meer dan, de sculptuur. Het werk werd hier gezien als een op zichzelf 
staand kunstwerk, hoewel de tekening een voorstudie was van een bronzen crucifix dat 
de kunstenaar had ontworpen. Het zou kunnen dat de schets was gemaakt in verband 
met de grote Kruisafneming van Bandinelli die aan Karel V in Genua was aangeboden 
in augustus of september van het jaar 1529. De tekening zou dezelfde kunnen zijn als 
het werk dat zich tegenwoordig in de collectie van Danny Katz, een Britse privé 
verzamelaar in London, bevindt.22 Het bronzen origineel werd door Vasari geprezen: 
‘Aveva Baccio in questo tempo medesimo fatto una storia di figure piccole di basso e 
mezzo relievo d’una Deposizione di croce, la quale fu opera rara e la fece con gran 
diligenzia gettare di bronzo; così finita la donò a Carlo Quinto di Genova (…)’.23 Het 
bronzen origineel is helaas verloren gegaan, alleen een stucco modello is overgeleverd. 
Deze bevond zich mogelijk ook in de collectie van de Salviati.24 Van het werk is ook nog 
een aantal eigentijdse kopieën gemaakt, waaronder een geschilderde versie van de hand 
van Allori (afb.4).25 Omdat Allori veel voor de familie Salviati aan het werk was geweest, 
heeft hij de tekening in de collectie van de familie kunnen bestuderen. Ook was het werk 
van Bandinelli voorbeeld voor de beeldhouwer Antonio Susini. Deze kreeg van Jacopo 
Salviati in 1578 de opdracht voor het maken van zijn reliëf naar de tekening.26 Het 
palazzo Salviati kan dus beschouwd worden als een oefenplaats voor kunstenaars, een 

                                                
20 Vertaling: ‘Een werk in pen van Cavelier Bandinelli met een geschilderde houten lijst, op de haard van 
de kamer.’ Fazzini, ‘Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento’, 206. Deze tekening is mogelijk 
dezelfde als die zich nu in de privé collectie van Katz in London bevindt. De tekening wordt ook in de 
inventaris van 1609 genoemd: ‘Un quadro di braccia uno incirca dentrovi un disegno a penna di mano di 
baccio Bandinelli di un sconficcatione di Nostro signore’. Fazzini, ‘Collezionismo privato nella Firenze 
del cinquecento’, 214. 
21 Dit schilderij met Leda bevindt zich tegenwoordig in de Chancellerie des Universités de Paris, en 
kwam ook voor in de inventaris van de Villa Salviati uit 1699. Zurla, in: Heikamp, Paolozzi en Strozzi, 
Baccio Bandinelli: Scultore e maestro, 264-267, 380. 
22 Ward, Baccio Bandinelli 1493-1560. Drawings from British Collections, 51-52, cat.nr. 27. 
23 Vasari, Le vite, 969. 
24 Dit stucco model is tegenwoordig te vinden in het Museo di stato della Repubblica di San Marino, en is 
qua compositie complexer dan de tekening. Dimitri Zikos in: Heikamp en Paolozzi Strozzi, Baccio 
Bandinelli: Scultore e maestro, 298-299. 
25 Het schilderij met een kruisafname, nu in het Museo Nacional del Prado in Madrid, is mogelijk in 
opdracht van Alamanno Salviati gemaakt. 
26 Zikos in: Heikamp en Paolozzi Strozzi, Baccio Bandinelli: Scultore e maestro, 300-301. Susini wekte 
hieraan samen met Girolamo Portigiani. Susini is voor het brons betaald op 15 april 1578 en 2 januari 
1578 [1579]. AS, Serie III: 77, c.158. 
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plek waar zij konden komen schetsen en hun voorbeelden konden vinden. Daarmee was 
het voor de ontwikkeling van de kunsten in de stad Florence een belangrijke culturele 
plek geworden.  

In de kamer op de begane grond stonden nog meer kunstwerken. Bocchi 
beschrijft een ‘quadro di marmo di mano di Donatello di basso rilievo; dove è effigiato, 
quando da le chiavi Christo a S. Piero. E stimata molto da gli artifici questa opera; la 
quale per invenzione è rara, e per disegno meraviglioso. Molto è commandata la figura 
di Christo, e la prontezza, che si scorge nel S. Pietro; e parimente la Madonna posta in 
ginocchione, la quale in atto affettuoso ha sembiante mirabile, e divoto’ (afb.5).27 Dit 
marmeren reliëf van Donatello toont Christus die opstijgt naar de hemel en Petrus de 
sleutels van de kerk overhandigt. John Pope Hennesy vermoedde dat het werk gemaakt 
zou kunnen zijn in opdracht van de familie Brancacci en voor het altaar in hun 
familiekapel in de Santa Maria del Carmine bedoeld was.28 Het verbeeldt namelijk een 
cruciale gebeurtenis uit het leven van Petrus die niet voorkomt in een van de beroemde 
fresco’s waarmee de schilders Masolino da Panicale, Masaccio en Filippino Lippi de 
kapel hadden bekleed. Er is namelijk geen ander altaarstuk bekend voor deze kapel. Als 
het voor de Brancacci-kapel bedoeld was, heeft het reliëf niet lang in de Santa Maria del 
Carmine gestaan. In de inventaris van het Palazzo Medici uit 1492 vinden we hetzelfde 
reliëf, in de ‘camera della sala grande detta di Lorenzo’. Hier werd het beschreven als 
‘un quadro di marmo, chornicie di legname atorno, entrovi, di mezo rilievo, una 
Accensione di mano di donato f 15’.29 Hoe het in Palazzo Medici terecht is gekomen, 
blijft onduidelijk. Daarna is het, mogelijk na de dood van Lorenzo il Magnifico, via zijn 
dochter Lucrezia de’ Medici in de collectie van Jacopo terecht gekomen.30 

Dezelfde kamer herbergde nog een aantal belangrijke werken. Ten eerste een 
antieke ‘aquila in marmo’. 31  Deze sculptuur van een adelaar die een haas heeft 
gevangen, paste goed in de collectie van Jacopo, daar het embleem van de Salviati 
dezelfde vogel bevatte. Er hing daarnaast een tekening van de hand van Bandinelli, met 

                                                
27 Bocchi, Le belleze della città (1677), 372. Vertaling: ‘Een werk van marmer in bas-reliëf van de hand 
van Donatello, waarin in afgebeeld het moment dat Christus de sleutels aan de heilige Petrus geeft. En 
het werk werd zeer gewaardeerd om zijn kunstigheid, en voor zijn zeldzame inventie, en zijn geweldige 
ontwerp. Veel aandacht trekt de figuur van Christus, en de alertheid die kan worden gezien in de heilige 
Petrus, en ook de Madonna zittend op haar knieën, die in haar liefkozing, bewonderenswaardig en 
vroom lijkt’. 
28 Pope Hennessy, Essays on italian sculpture, 45; Crum, Retrospective and response, 197-198. 
29 Crum, Retrospection and response, 197. Vertaling: ‘een werk in marmer, met een houten lijst, 
waarbinnen een bas-reliëf met een Hemelvaart van de hand van Donatello’. 
30 In de inventaris van het Palazzo Salviati uit 1583 staan alleen drie kleine werken in marmer van 
Donatello vermeld, ‘tre quadretti di marmo in bassirilievo con adornamento di intagliato d’oro, dentrovi 
3 di mano di Donato’ Een van deze drie zou mogelijk het Petrus-reliëf van Donatello kunnen zijn. 
Fazzini, ‘Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento’, 205. 
31 Bocchi, Le belezze della citta, 373. Bocchi noemt tevens dat het antieke beeld ‘restaurata da mano 
moderna’ is, dus later gerestaureerd. 
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naakte figuren in pen: ‘di perfezione incredibilemente rara; dove sono disegnate in 
penna molte figure ignude’.32 We vinden er ook een schilderij van Andrea del Sarto, met 
Maria, Jozef en het Christuskind (afb.6).33 Dit werk wordt in de inventaris van 1583 
beschreven als ‘Un quadro grande con adornamento d’ebano a cornice dentrovi Nostra 
Donna e il Bambino e S. Giuseppe di mano di Andrea del Sarto’.34 De aantrekkelijke 
compositie werd in de tijd van Jacopo zeer gewaardeerd, gezien het aantal kopieën dat 
van het werk verscheen, waaronder een van de hand van Alessandro Allori.35 In de 
kamer hing ook nog een Ecce Homo van Antonio da Correggio, in de inventaris 
beschreven als ‘un quadro grande con adornamento tutto d’ebano scorniciato dentrovi 
un Ecce Homo’ (afb.7).36 Als laatste werden door Bocchi twee schilderijen van Allori 
genoemd. Het eerste toonde het levenloze lichaam van Christus, bijgestaan door de 
heilige Franciscus, het tweede een Christus in Limbo (afb.8). In dit laatste werk, 
tegenwoordig in de Galleria Colonna in Rome, zien we Christus te midden van een grote 
groep halfnaakte mensen die uit het voorgeborchte tevoorschijn komen. 37 Een groot 
deel van de voorstelling wordt ingenomen door de aan de hemel verschijnende engelen 
die de arma Christi omhoog houden. Het was gemaakt in opdracht van Jacopo in 

                                                
32 Bocchi, Le bellezze della città, 373. Vertaling: ‘van ongelooflijk zeldzame perfectie, waar in pen vele 
naakte figuren zijn getekend’. 
33 Dit schilderij is nu bekend onder de naam Sacra Famiglia Barberini en hangt in de Galleria Nazionale 
in Rome. Freedberg, Andrea del Sarto, 177-180. Zie ook: AS, Serie III: ‘Salviati di Roma’ libro 59, 
‘Debitori e Creditori (1576-1580)’, c.364. Op 31 oktober: ‘E a’ di detto F. Quindici di m.ta pag.ti si no 
sotto di 12 Sette’bre 1575 a Aless.ro Allori Pittore p.to co.ti per haver’ fatto una copia di una Mad’na d’ 
Andrea del Sarto della grandi alla miglior’ maniera per M. Ant.o Bracci per in vece del’ orriginale che 
detto M. Ant.o ne dono, alla quale si fece poi un Adornam.to debano come a’ usc.a c 205 posto C.a car 
297……. F. 15’. In de 1647 inventaris van het palazzo in Florence, staat dat het werk van Andrea Del Sarto 
naar Rome is gestuurd. Allori schrijft zelf in 1579 in zijn ricordi dat hij een kopie van het werk van 
Andrea del Sarto heeft gemaakt voor Antonio Bracci. Supino, I ricordi di Alessandro Allori, 9-11. 
34 Fazzini, ‘Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento’, 204. AS, Inventario Serie III: 100. 
Volgens de inventaris hing het in de ‘camera terrena nelle due stanze’. 
35 Zanobi di Giovambattista Bracci had een precies dezelfde heilige familie van Andrea del Sarto, 
geschilderd rond 1523, in zijn bezit. Dit werk had Antonio Bracci in 1579 als cadeau aan de groothertog 
Ferdinando de’ Medici gegeven, nadat hij er door Alessandro Allori een kopie van had laten maken. 
Allori schrijf hierover in zijn Ricordi. Zie: Padovani, I dipinti della galleria Palatina, 34-35. 
36 Monducci, Il Correggio, 134. Zij schrijft dat Agostino Carracci een gravure heeft gemaakt in 1587, naar 
dit schilderij, met de tekst ‘inventor Correggio’: ‘Ant. Correg. Inven. Parmea in Aedibus Pratorum’. Het 
werk in de National Gallery komt voor in de 1783 catalogus van de Galleria Colonna in Rome. Daarom is 
het denk ik zeer waarschijnlijk dat het werk uit de Salviati collectie komt. Carracci’s werk is naar een 
schilderij in de Prati Collectie in Parma gemaakt. Daar moet dus een Ecce Homo van Correggio zijn 
geweest. Zoals Gould al schrijft worden in de achttiende en negentiende eeuw de twee schilderijen vaak 
door elkaar gehaald. Coppi suggereerde al in 1845 dat het zou gaan om de Salviati-versie, omdat het in 
de collectie van de Colonna voorkwam, net als vele andere werken van de Salviati. Gould noemt nog een 
mogelijkheid, namelijk dat het schilderij uit de Prati collectie aan de Colonna moet zijn verkocht en zij 
een kopie hielden. Dit lijkt mij onwaarschijnlijk; het schilderij uit Palazzo Colonna is zeker geen kopie, 
zo blijkt uit röntgenonderzoek. Gould, Correggio, 217. Naar mijn idee is de meest aannemelijke theorie 
dat het werk uit de Salviati collectie is meegegaan naar de familie Colonna, en daarna in London terecht 
is gekomen.  
37 Ook Borghini noemt dit werk: ‘Ha il medesimo Iacopo Salviati di suo un quadro, in cui è figurato 
Christo, che libera I Santi Padri del Limbo, il quale è lavorato con diligenza grandissima, e peraventura 
dell’opere migliori, che abbia fatte Alessandro’. Borghini, Il Riposo, 627. 
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1578, 38 en volgens de inventaris van 1583 was het werk beschermd door stoffen 
gordijnen, een ‘cortina di taffettà con fragia d’oro e seta’.39 Een cortina werd voor een 
schilderij gehangen om het te beschermen tegen invloed van buiten, of om de meer 
‘lustopwekkende werken’ aan het oog te onttrekken.40 In de zestiende eeuw komen 
cortine zowel bij religieuze werken en portretten, als bij scenes met naakte figuren voor. 
Er hingen meerdere schilderijen met vrouwelijk naakt in het huis van Jacopo waarbij 
dit niet het geval was. Dat hier bij de Christus in Limbo wel een gordijn was 
aangebracht, kan te maken hebben met het belang dat Jacopo aan dit werk hechtte. 

Uit Bocchi’s beschrijving van de eerste kamer op de begane grond, kan al 
geconcludeerd worden dat de collectie van Jacopo rijk en veelzijdig was: tekeningen, 
sculpturen, reliëfs, antieke beelden en schilderijen, kunstwerken die al meer dan een 
generatie in het bezit waren van de familie, en werken die in opdracht van Jacopo waren 
vervaardigd of door hem aangekocht. Uit de bestudering van de inventarissen uit 1583 
en 1609, blijkt dat dit nog maar een fractie van het geheel was. In de 
boedelbeschrijvingen vinden we onder andere nog een bijzonder ‘libro di Abiti di 
Maschere di mano di cecchino Salviati’,41 een groep tekeningen van Francesco Salviati 
die Vasari beschreef als het ‘bellissimo libro di abiti bizzarri e acconciature divere 
d’uomini e cavalli per mascherate’. De groep was gewijd aan Jacopo Salviati, en dus 
speciaal voor hem vervaardigd, ‘per che ebbe infinite cortesie dall’amorevolezza di quel 
signore, che si doleva dalla fantastica e strana natura di Francesco, il quale non poté mai 
questa volta come l’altra avea fatto, tirarselo a casa’.42 Verder waren er in Jacopo’s 
collectie schilderijen die op naam stonden van Leonardo da Vinci, Francesco Salviati, 
Francesco Bigi, Antonio Correggio, Tiberio Titi, Pietro Perugino, Monaldi, Andrea del 
Sarto, Titiaan, Domenico Ghirlandaio, Rafael, Jacopo Pontormo, Agnolo Bronzino, 
Francesco Granaccio, Sandro Botticelli, Michelangelo, Filippino [Lippi?] en Alessandro 
Allori, beelden van Mino da Fiesole, Donatello, Giambologna en Antonio Susini, een 
groep gravures van Cornelis Cort, en schilderijen in de ‘maniera tedesca, ma buona’. Uit 
deze laatste opmerking kan worden opgemaakt dat de waardering voor de Noordelijke 

                                                
38 Tegenwoordig in de Galleria Colonna, Rome. Zie ook: Lecchini Giovannoni, Alessandro Allori, 72, 
243. Op 21 mei 1578 vond de laatste betaling van Jacopo Salviati aan Alessandro Allori plaats, voor het 
schilderij van Christus in Limbo. 
39 Fazzini, ‘Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento’, 206. AS, ‘Inventario’, Serie III: 100, 
79v. ‘Un quadro grande con cornici d’ebano dentrovi il Limbo di mano di Alessandro del Bronzino con 
sua cortina di taffettà con fragia d’oro e seta’. 
40 Zie voor meer informatie over de term cortina en het gebruik van het woord: Nova, ‘Hangings, 
curtains, and shutters of sixteenth-century Lombard Altarpieces’, 177-178. 
41 Fazzini, ‘Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento’, 222. AS, ‘Inventario’, Serie III: 172, 33v. 
42 Vasari, Le vite (1568), 1164. Vertaling: ‘mooi boek met bizarre kostuums en verschillende kapsels voor 
mannen en paarden voor maskerades waarvoor hij talloze gunsten uit de vrijgevigheid van deze heer 
ontving, die zich beklaagde over het vreemde en excentrieke karakter van Francesco, die hij nooit in 
staat was om naar zijn huis te krijgen voor deze gelegenheid, zoals hij op andere momenten had gedaan’. 
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kunst, in ieder geval bij de makers van de inventaris, nog niet erg groot was. Een 
aanzienlijk aantal van de bovengenoemde werken hing in de stanzino delle Anticaglie, 
een kleine kamer in het palazzo. Hier waren meer dan tweehonderd objecten 
tentoongesteld. Naast een deel van de schilderijen en beelden van de bovengenoemde 
kunstenaars waren dat kleine antieke sculpturen, wetenschappelijke instrumenten, 
exotische objecten, en een collectie medailles en munten.43 Mogelijk was deze kamer als 
privéruimte voor Jacopo bedoeld, en niet onderdeel van zijn nieuwe appartement. Dat 
is waarschijnlijk de reden waarom Bocchi en Borghini hier geen beschrijving van geven. 
Uit de verzameling blijkt een brede interesse, in de schilderkunst, antiquiteiten en 
bijzondere exotische objecten, maar we zien ook dat de kunst uit de oudheid, uit de 
vijftiende eeuw en de contemporaine werken evenzeer gewaardeerd werden. 

Uit de inventaris van het palazzo wordt tevens duidelijk dat Jacopo van de 
schilder Alessandro Allori de meeste werken bezat. Volgens Allori’s ricordi maakte hij 
voor Jacopo, naast de eerder genoemde schilderijen, nog een Christus met Abraham en 
Isaak, een Kruisigingsscène, een Doop van Christus met Johannes de Doper, een 
portret van de ‘Annunciata’ van Florence, een Heilige Franciscus, en twee tondi.44 
Binnen de religieuze werken die Jacopo in zijn collectie had, valt niet alleen een 
voorliefde voor de schilder Allori, maar ook voor afbeeldingen uit het leven van Christus 
te ontdekken. De band tussen de kunstenaar en de familie Salviati was al begonnen 
onder Jacopo’s vader Alamanno. In dezelfde tijd was Allori in dienst van groothertog 
Francesco I de’ Medici, en werkte onder andere tussen 1570 en 1572 aan een schilderij 
voor Francesco’s studiolo. In 1573 kreeg Allori zijn meest prestigieuze opdracht van 
Jacopo: het beschilderen van het nieuwe appartement in het Palazzo in de via del 
Corso.45 De band tussen Allori en zijn opdrachtgever werd daardoor bekrachtigd en 
versterkt. Jacopo bemoeide zich in de jaren daarop met de werkplaats van de schilder, 
en regelde onder andere dat de jonge Ludovico Cigoli (1559-1613) bij Allori als leerling 

                                                
43 AS, ‘Inventario’, Serie III: 172; Fazzini (1993), ‘Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento’. 
44 Supino, I Ricordi di Alessandro Allori, 23. ‘Seguono le pitture fatte allo Ill.mo Signor Iacopo del Sig.e 
Alamanno Salviati. Un quadretto dipinto d’azzurro oltramarino dentro un Sacrifizio di Abraam e Isac 
sopra una pietra di rame con azzurro oltramarino del Signore. E più un quadrettino d’uno Crocefisso 
vivo con altre figure a’piedi e nel lontano, sopra il rame. E più un quadretto di un Battesimo di Nostro 
Signore Gesù Cristo battezzato da S. Giovanni. E più un ritratto della Nuntiata di Firenze sopra una 
piastra di rame, lungo 4/5 alto ½. E più un S.to Francesco sopra una piastra di rame, che quopre le detta 
Nuntiata, della medesima grandezza. E più due tondi da tenervi dentro reliquie, ci è il coperchio, el 
fondo d’ unno scatolino d’ oro, dove è una testolina della Nuntiata e dell’ Angelo. E tutte queste pitture 
sono fatte dal gennaio 1578 sino a questo di 12 d’ottobre 1580, e l’ultima di tutte è stato il S.to Francesco, 
e il prezzo posto in margine è quello che mi è parso giusto’. 
45 In februari 1589 kreeg Allori een apart salaris van 35 dukaten per week van het hof. Daarnaast was 
Allori in dienst van de groothertogen en ontving een salaris als supervisor van de Uffizi werkplaats. Dit 
was ongeveer zes tot tien keer het normale loon voor een schilder. Dit betekent dat hij waarschijnlijk als 
opzichter verantwoordelijk was voor de lonen van de mensen onder hem. Saslow, The Medici wedding 
of 1589, 92. Hiermee kon hij leerlingen als Giovanni Maria Butteri en zijn zoon Christofano Allori 
betalen, die beide bij hem werkten. 
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kon komen te werken.46 In 1577 werd Jacopo bovendien peetvader van Allori’s zoon 
Christofano.47 Zelfs in het motto van de schilder werd zijn verbondenheid met de familie 
Salviati zichtbaar. ‘Non Altrimenti’ was een vertaling in het Italiaans van het motto van 
de Salviati, ‘jemais autre’, zoals Cornelison al opmerkte in haar studie naar de Salviati 
kapel in de San Marco.48 
 
Hercules 

De Sala d’Ercole was de eerste kamer van het nieuwe appartement die door Allori en 
zijn werkplaats beschilderd werd. Het plafond van de kamer is versierd met fraaie 
grotesken en daartussen kleine landschapsschilderingen in cartouches, twee ovalen met 
afbeeldingen van Fama en Fortuna, en twee wapenschilden (afb.9). De wapens zijn van 
de familie Ricciardi en Serguidi en zijn later toegevoegd. Mogelijk zijn ze over de 
wapens van de familie Salviati heen geschilderd. De zes landschappen zijn 
toegeschreven aan Giovanni Fiammingo (afb.10).49 Dit was waarschijnlijk de Vlaamse 
schilder Giovanni Ponsi.50 Ponsi was specialist in landschappen en werkte in die 
capaciteit vaker samen met Allori.51 Hij komt voor in de betalingen voor de Sala di 
Ercole vanaf 157452, en wordt specifiek genoemd in verband met landschappen in 1574: 
                                                
46 Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, III, 235. 
47 Idem, 719. 
48 ‘Alessandro Allori, detto Il Bronzino - un animaletto posato in terra che mostra di ricevere il calore de’ 
raggi solari; la specie dell’animale non si conosceva; il motto era. Non altrimenti’. Follini en Rastrelli, 
Firenze antica e moderna illustrata, vol.4, 150; Cornelison, San Antonino, 146, noot 121. 
49 Karwacka Codini, Archivio Salviati: documenti sui beni immobiliari dei Salviat, 38. 
50 Gregori, ‘Il palazzo Portinari-Salviati’, 250-251. Ponsi stond bekend in Florence als landschapsschilder 
en werkte bijvoorbeeld aan het landschap op de achtergrond van Christus in de olijfhof van Andrea del 
Minga in de Santa Croce. 
51 Ponsi maakte onder andere samen met Allori achttien tornaletti voor de familie Medici, genoteerd in 
de boeken op 1 maart 1574 [1575]. Deze zijn nu in het depot van de Arazzi in Palazzo Pitti te vinden. 
Meoni, Gli arazzi nei musei fiorentini, 282. 
52 In september 1574: ‘E addi iiii detto lire novantacinque soldi 1 pag.ti a Aless.ro Allori Pitt.re portò 
contanti sono per resto di lire 137.1, che lire 82 per x giorate di m.o Giov. M.a Butteri a lire 3, dieci di m. 
O Gio. Fiammingho a lire 3, cinq.e di Gio. Bizzelli a 2 e 9 di Sand.no a lire 2 e lire 55.1 per più e diversi 
colori di smalti fini, Biadetti lacca fogli per cartoni compresoci lire 12.10 per x giorn.te di Barbino per 
macin.re colori per la volta della chiocciola, e per la volta della Cam.ra tutta a tempera da 26 ag.to’. In 
hetzelfde jaar vinden nog een aantal betalingen plaats aan Giovanni en de andere schilders, voor het 
beschilderen van de ‘volta’. Dit zijn waarschijnlijk de fresco’s op het plafond van de Sala d’Ercole. Guidi, 
‘Documenti’, Banca Toscana, 295. Giovanni Fiammingo wordt specifiek genoemd in verband met 
landschappen in 1574: ‘E addi detto lire ventinove soldi xv p.li pag.ti a Aless.ro di Ben.to dipintore portò 
L.zo di Dom.co contanti sono che lire 18 per 6 giornate di m.o. Gio fiammingho per conto de Paesi lire 4 
per 2 di Ant.o campanini per proffilar l’oro (…)’. ‘E addi xxvii di Aprile lire ventidua soldi ix di p.li pag.ti 
a Aless.ro Allori portò contanti e sono che lire 10.9 per once 2 ½ di smalto fine, once 1 di lacca et altri 
colori, lire 9 per 3 opere di m. O Gio. Fiammingho, (…)’. In 8 oktober 1575: ‘a m.o Giovanni Fiammingho 
Pittore portò Lorenzo di Giov.ta s. fatt.re contanti per valuta di più coloriche si comperorno, da lui per 
conto della Pittura delle stanzine nuove che s’ era lasciata in Quadernaccio del dicembre 1574  lire 91’. En 
een vermelding in 1580: ‘Alessandro Allori Pittore de havere Adi xxxi d’ ottobre 1580 lire dugento 
trentuna p.li per tanti seli fanno buoni a buon conto disse per più e diverse opera e giornate di m.o. Gio. 
M. a Butteri, m.o Gio. Fiammingho, Gio Bizzelli e d’ Aless.ro di Ben.to tutti Pittori, per il fregio della 
stranza che si va per la Chiocciola nell’ Anticam.ra a grottesche fatta a tempera, l’altra volta a grottesche 
pur a frescho della stanza che riescie sul cortilino, colori, et altro, senza comprenderci i disegni del detto 
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‘E addi detto lire ventinove soldi xv p.li pag.ti a Aless.ro di Ben.to dipintore portò L.zo di 
Dom.co contanti sono che lire 18 per 6 giornate di m.o. Gio fiammingho per conto de 
Paesi lire 4 per 2 di Ant.o campanini per proffilar l’oro (…)’.53 Het verbeelden van een 
kleine voorstelling met Vlaams aandoend natuurschoon, lijkt een nieuw element voor 
de schilderkunst in Florence. Het kwam overeen met een ontwikkeling in Rome, waar 
landschappen geschilderd door Vlaamse kunstenaars zoals Mathijs Bril in de jaren ‘80 
van de zestiende eeuw zeer gewild werden.  

In het midden van het plafond is in een geschilderde ovaal het embleem van 
Hercules afgebeeld, samen met de tekst ultimus ardor. Op een stenen tafel brandt een 
vuur, en aan de voet daarvan liggen de leeuwenhuid en de knots van Hercules. Uit dit 
vuur, dat staat voor de crematie van de held, springen sterren omhoog. Dit verbeeldt de 
door Ovidius in zijn Metamorfosen beschreven mythe dat Hercules na zijn dood ter 
hemel gaat als sterrenbeeld (afb.11).54 Het motto ultimus ardor is naar mijn weten niet 
eerder samen met het embleem van Hercules verbeeld. In de huidige literatuur over het 
Palazzo Salviati wordt de tekst genoemd, maar niet nader geduid of verklaard. Ik denk 
dat deze impresa specifiek voor het palazzo van de Salviati is samengesteld. Het motto 
ultimus ardor betekent ‘ultieme liefde’, en komt voor in een tekst van de Metamorfosen 
die volgde op het levensverhaal van Hercules.55 In deze vertelling betuigt Byblis haar 
liefde voor haar tweelingbroer Caunus. Ook in het verhaal over Pomona en Vertumnus 
schrijft Ovidius over de ‘ultimus ardor’: Pomona wordt beschreven als de eerst (primus) 
en laatste (ultimus) liefde (ardor) van Vertumnus.56 Ovidius haalt even daarvoor in zijn 
tekst de vrouw van Odysseus aan, die zich zelfs in Odysseus’ afwezigheid niet liet 
verleiden door alle vrijers.57 Het motto op het plafond in de Sala d’Ercole lijkt dus trouw 

                                                                                                                        
Aless.ro più fighurette fatte di sua mano et le armi, sene dà di tanti debito a Acconcimi di case in questo 
c.222 lire 231’. In 1576 zijn er ook betalingen aan een Baldassarri Fiammingo [Baldassarri di Lorenzo 
Thodesco?]. ‘E addi xxi detto lire ottanto p.li pag.ti a m.o Baldassarri fiammingho portò contanti per 
val.ta di due miglaia di pezzo d’oro lire 80’. Zie: Giuliana Guidi, ‘Documenti dell’ archivio Salviati, in 
Banca Toscana. Storia e Collezioni, 294-300; Mina Gregori, ‘Il Palazzo Portinari-Salviati’, in: Banca 
Toscana. Storia e Collezioni, 247-280; Karwacka Codini, Archivio Salviati: documenti sui beni 
immobiliari dei Salviati, 37-42; Meoni, Gli arazzi nei musei fiorentini, 282. 
53 Guidi, ‘Documenti’, Banca Toscana, 295. 
54 Ovidius, Metamorfosen, boek IX, regels 211-272. Regel 262-273: ‘interea quodcumque fuit populabile 
flammae/ Mulciber abstulerat, nec cognoscenda remansit/ Herculis effigies, nec quicquam ab imagine 
ductum/ matris habet, tantumque Iovis vestigia servat/ utque novus serpens posita cum pelle senecta/ 
luxuriare solet, squamaque nitere recenti/ sic ubi mortales Tirynthius exuit artus/ parte sui meliore 
viget, maiorque videri/ coepit et augusta fieri gravitate verendus/ quem pater omnipotens inter cava 
nubila raptum/ quadriiugo curru radiantibus intulit astris’. 
55 Idem, boek IX, regel 560. De woorden komen uit het verhaal van de liefde van Byblis voor haar 
tweelingbroer Caunus, en haar metamorfose in een rivierstroom. Byblis schrijft aan Caunus, regel 560: 
‘miserere fatentis amorem/et non fassurae, nisi cogeret ultimus ardor/ neve merere meo subscribi causa 
sepulchro’. 
56 Idem, boek XIV, regel 682-683. ‘tu primus et ultimus illi/ ardor eris, solique suos tibi devovet annos’. 
57 Idem, boek XIV, regel 669-671. ‘Helene non pluribus esset/ sollicitata procis nec quae Lapitheia 
movit/ proelia nec coniunx nimium tardantis Ulixis’. 
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en liefde voor één persoon te betekenen. Daarmee toont het een grote overeenkomst 
met ‘jamais autre’, het motto van de familie Salviati, en past het goed bij de schildering 
rond het ovaal, waar in goud het embleem van de Salviati, de ring met parel en twee 
bladertakken, is afgebeeld. De rest van de versieringen op het plafond lijkt op het eerste 
gezicht gewone grotesken: krullen, kleine figuren, bloemen, vogels, vlinders en zelfs een 
vleermuis. Zij zijn echter niet allemaal willekeurig gekozen. Een aantal keer komt de 
jakobsschelp voor, een verwijzing naar de naam van de opdrachtgever, die ook al door 
zijn grootvader werd gebruikt in de villa bij Ponte alla Badia. Op de pendentieven tussen 
de bogen van het plafond, zijn de Salviati-imprese geschilderd. We zien de adelaar 
bijtend in de parelring waardoor een banderol loopt met het motto: ‘iames aultre’ 
(jamais autre). Dit devies wordt afgewisseld met een voorstelling van twee lauriertakken 
die door de ring met parel steken, samen met een banderol zonder tekst (afb.12). 

De decoraties op het plafond van de Sala d’Ercole vormen een samenhangend 
geheel met de schilderingen in de lunetten. In de lunetten zijn tien scenes aangebracht 
met de daden van Hercules, waarbij de held steevast te zien is in een prachtig groene 
omgeving (zie bijlage 7). Afwisselend zien we hem vechten, of verwikkeld in een 
liefdesspel met een half naakte vrouw (afb.13-15). In het eerste lunet is Hercules 
afgebeeld samen met een van de vijftig dochters van Tespius, met wie hij het bed deelde 
tijdens zijn jacht op een leeuw. In de tweede scene is een man te zien in een landschap, 
gekleed in een rafelig gewaad. Het is hoogstwaarschijnlijk Hercules, maar door de 
beschadigingen in het fresco is de scene niet meer goed te onderscheiden. De derde 
voorstelling toont Hercules liggend op een dier dat hij net heeft gevangen. Dit zou de 
stier van Kreta kunnen zijn. Het volgende lunet laat de held zien, opnieuw verstrengeld 
in de armen van een naakte vrouw, zijn knots ligt naast hem op de grond. Daarna zien 
we hem in gevecht met de Nemeïsche leeuw, gevolgd door opnieuw een schildering 
waarin hij samen met de sensuele Omphale te zien is. Zij heeft de knuppel van Hercules 
afgepakt, waarmee zij de held tot haar slaaf maakt. Het is een van de meer komisch 
verhalen uit het leven van Hercules, en gaat over de omdraaiing van de rol van man en 
vrouw. Daarna volgt Hercules die de Hydra, het meer koppige monster, verslaat, 
opnieuw gevolgd door een fresco met twee in liefde verstrengelde lichamen. Hercules’ 
strijd met Nessus is afgebeeld in het daaropvolgende lunet. In deze schildering gaat hij 
met een knuppel de centaur te lijf, hoewel in de tekst van Ovidius Hercules de centaur 
beschoot met pijlen nadat deze zijn vrouw Deianeira had geprobeerd aan te randen.58 
De laatste schildering is beschadigd. Daardoor is het moeilijk te zien wat hier 

                                                
58 Idem, boek IX, regel 126-133. ‘ultima dicta/ re probat, et missa fugientia terga sagitta/ traicit. exstabat 
ferrum de pectore aduncum/ quod simul evulsum est, sanguis/ per utrumque foramen’. 
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geschilderd moet zijn geweest. Links staat mogelijk opnieuw de centaur, samen met een 
figuur in een wit gewaad, wellicht Deianeira. 

Hercules als mythologische held was ook geliefd bij groothertog Cosimo I de’ 
Medici, omdat aan zijn daden een morele en politieke boodschap verbonden kon 
worden. Op het plafond van de Sala di Ercole in het appartement van Cosimo in Palazzo 
Vecchio, had hij tussen 1556 en 1557 de werken van Hercules laten schilderen door 
Giorgio Vasari en Marco di Faenza. We zien hier Hercules die als kind twee slangen 
doodde, de held vechtend met de stier van Kreta, de Hydra van Lerna, de Nemeïsche 
leeuw, en Cerberus. De roof van de appels van de Hesperiden is daarna afgebeeld, 
gevolgd door de strijd met Cacus en het gevecht met Antheus, en als laatste de dood van 
Nessus. Mina Gregori vermoedde dat deze afbeeldingen mogelijk in verband gebracht 
kunnen worden met die in het Palazzo Salviati. Een van de redenen zou zijn dat in beide 
palazzi de daden van Hercules zijn gecombineerd met een verbeelding van de Odyssee. 
In het Palazzo Vecchio had Giovanni Stradanus tussen 1561-1562 in de Sala di 
Penelope, de kamer van Eleonora di Toledo, de reis van Odysseus geschilderd. Dit zijn 
de enige twee decoratieprogramma’s in Florence waar beide verhalen samen 
voorkomen. Gregori suggereerde daarom dat Jacopo de schilderingen in Palazzo 
Vecchio als voorbeeld voor zijn eigen opdracht zou hebben gebruikt.59 Jacopo moet, 
evenals Allori, inderdaad goed op de hoogte zijn geweest van dit programma. De 
schilder werkte namelijk tussen 1570 en 1572 samen met Stradanus voor de studiolo van 
Francesco I. Mijn idee is echter dat Jacopo niet zozeer in navolging van de 
groothertogelijke voorbeelden handelde. De keuze van de daden en de wijze van 
verbeelden in het appartement van Jacopo is opmerkelijk anders. Ten eerste speelt het 
landschap hier een belangrijke rol. Hercules treedt niet op de voorgrond en zijn verhaal 
lijkt gereduceerd tot een motief in het groen. De figuren staan telkens aan de zijkant van 
de voorstelling en geven op die manier veel ruimte voor de natuur. Ten tweede is de 
keuze voor de scenes onconventioneel. Heroïsche daden worden afgewisseld met de veel 
minder vaak verbeelde liefdestaferelen. Zelfs de relatie met Omphale, een komische 
noot in het leven van de held, krijgt hier een plek. Door het idee van de liefde te 
benadrukken, kregen de schilderingen een andere toon. In de scènes ligt derhalve geen 
nadruk op de heroïsche daden, maar zij hebben een decoratief en landschappelijk 
karakter, waarbij de passie en liefde voor de vrouw een rol speelt. Dit werd nogmaals 
bevestigd door het motto ‘ultimus ardor’.  
 

                                                
59 Gregori, ‘Il palazzo Portinari-Salviati’, 252. 
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De binnenplaats 

Via de sala d’Ercole kwam de bezoeker op de nieuwe binnenplaats (afb.16). Dit was een 
evenwichtige en harmonische ruimte, waarbij de schoonheid en vormentaal van de 
antieken was gecombineerd met moderne elementen. Aan twee zijden bevindt zich een 
galerij met zuilen, uitgevoerd in pietra serena. Onder de galerij zijn doorgangen naar 
andere vertrekken te vinden. De deuren en ramen worden bekroond met gebroken 
frontons met in het midden een krul of een voluut met vleugels. Op de pilasters naast de 
ramen bevinden zich ramskoppen met een guirlande als kapitelen, evenals op de 
voluten aan de muur (afb.17). De ramskop verwijst naar de bucranium uit de antieke 
architectuur, de runderschedel met horens die als versiering werd gebruikt als 
herinnering aan het offer. Volgens Francesco Bocchi stond de ruimte vol met antieke 
beelden: ‘Cortile, fatto adorno da molte statue antiche, le quali sono stimate oltra modo 
da gli artifici’.60 Mogelijk hadden kunstenaars ook toegang tot deze collectie. Zoals we 
eerder al hebben gezien, werden er in Florence kopieën geproduceerd van een aantal 
werken die Jacopo in zijn bezit had. Het zou goed kunnen dat kunstenaars ook deze 
antieke beelden voor hun eigen artistieke werk hebben bestudeerd. Boven de galerij, 
geheel rondom de binnenplaats, waren in twaalf nissen bustes van Romeinse keizers 
geplaatst (afb.18). Bocchi schreef over deze beelden: ‘In alto si veggono XII. teste di 
bronzo de’ XII. imperadori, fatte col disegno di Giambologna, con sommo artifizio; e 
spaziando con l’occhio in tutte le parti trova l’animo da pascersi di sovrana bellezza, ed 
ammirabilie’.61  Volgens hem waren de sculpturen naar ontwerp van Giambologna 
gemaakt. Uit de betalingen weten we echter dat de beelden in oktober 1575 uit Venetië 
naar Florence waren gekomen. Dit valt moeilijke te rijmen met de opmerking van 
Bocchi, zoals Mina Gregori ook al opmerkte.62 De originele beelden zijn nu helaas 
verloren gegaan en tegenwoordig zijn er kopieën in de nissen geplaats. Aan het begin 
van de zeventiende eeuw moeten de beelden er nog hebben gestaan, aangezien er 
betalingen bekend zijn van de kleinzoon van Jacopo aan Giovanni Francesco Susini 
voor het oppoetsen en schoonmaken van het brons.63 Romeinse keizersbustes waren 
een geliefd verzamelobject. De keuze voor twaalf keizers is mogelijk gebaseerd op de De 
vita Caesarum (121 na Chr.) van Gaius Suetonius Tranquillius. Dit werk beschrijft het 
leven van de eerste twaalf keizers van het Romeinse rijk. Daarnaast kan Jacopo’s keuze 
                                                
60 Bocchi, Le bellezze della città (1677), 374. Vertaling: ‘De binnenplaats, versierd met vele antieke 
beelden, die op kunstige wijze zijn gemaakt’. 
61 Ibidem. Vertaling: ‘Bovenin zijn 12 bustes in brons van 12 keizers, gemaakt naar ontwerp van 
Giambologna, met veel kunstigheid, en als met het oog naar alle delen kijkt, vindt men een ziel van 
soevereine schoonheid en bewonderenswaardig’. 
62 Gregori, ‘Il palazzo Portinari-Salviati’,253. 
63 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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voor de keizerbustes voor zijn binnenplaats zijn ingegeven door het voorbeeld uit de 
groothertogelijke collectie. De beeldhouwer Giovanni Bandini di Castello maakte 
volgens Borghini voor de groothertog Francesco I de’ Medici twintig marmeren bustes 
van keizers en andere beroemde mannen uit de oudheid: ‘Ha in diversi tempi condotte 
venti teste di marmo, rappresentanti Imperadori, ed altri antichi uomini famosi, delle 
quali una parte ne è andata in Francia, cinque ne sono in casa Jacopo Salviati (…)’.64 Vijf 
hiervan zouden, zeer zeker door de goede band die Jacopo met het hof had, in de 
collectie van Palazzo Salviati terecht zijn gekomen. 
 
Een modern peristilium 

Wie de architect van de cortile was, is onbekend. Wel is duidelijk dat hij met de 
binnenplaats een ruimte had gecreëerd met verhoudingen en proporties die leken te zijn 
geïnspireerd op het klassieke model van het peristilium. De invloed van de klassieke 
schrijver en architect Vitruvius was in de vijftiende eeuw al zichtbaar in Florence. Zijn 
De Architectura was in 1486 in druk verschenen, en in 1521 kwam een Italiaanse 
vertaling door Cesare Cesarino uit.65 Deze tekst bevatte bovendien een commentaar van 
Cesarino, met een verklaring van de termen, vergelijkingsmateriaal, eigentijdse 
beschrijvingen van gebouwen, en zijn eigen anekdotes.66 Daniele Barbaro publiceerde in 
1556 een vertaling en een commentaar op Vitruvius, en een tweede editie hiervan 
verscheen in 1567.67 Jacopo, en mogelijk ook de architect van zijn binnenplaats, heeft 
hier zeker kennis van genomen. Interessant is dat Vitruvius in het hoofdstuk ‘Over de 
plattegrond en delen van het Griekse huis’ schreef: ‘Het peristilium, (...) heeft een 
porticus aan drie zijden. Aan de naar het zuiden gerichte kant, zijn twee antae, op 
gepaste afstand van elkaar (...). Op de grote binnenplaats, omgeven door een colonnade, 
komen verschillende kamers uit’.68 Het appartement van Jacopo voldoet grotendeels 
aan deze beschrijving, afgezien van het feit dat er maar twee galerijen waren gebouwd. 
 Onder de twee zuilengangen waren de avonturen van Odysseus in fresco 
geschilderd door Allori en zijn werkplaats. De nieuwe cortile leek niet alleen in vorm op 
zijn Griekse voorbeeld, de Griekse literatuur was hier leidend voor de keuze van de 
decoraties. Homerus’ Odyssee wordt in zestien scenes op het plafond van de galerij 
verbeeld (afb.19-34). Er is veel aandacht besteed aan het weergeven van de natuur en 
van de bijzondere natuurverschijnselen. Elke scene wordt omlijst door een rand van 

                                                
64 Borghini, Il Riposo, (1584), libro IV. Vertaling: ‘Op verschillende momenten had hij twintig bustes van 
keizers gemaakt, en andere beroemde mannen uit de oudheid, waarvan sommige naar Frankrijk zijn 
gegaan, en vijf zijn in het huis van Jacopo Salviati’. 
65 Rowland, ‘Vitruvius in print’, 105. 
66 Idem, 111. 
67 Ackerman, Origins, Imitations, Conventions, 219. 
68 Vitruvius, De Architectura, 6.7.1-5. Rowland (ed.), Vitruvius. Ten books on Architecture, fig.97. 
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grotesken en onder elke afbeelding zijn vogels en vissen afgebeeld. Maar in tegenstelling 
tot de schilderingen met Hercules, is de held hier wel het onderwerp. Het idee om hier 
de Odyssee te verbeelden kan opnieuw ontleend zijn aan de beschrijvingen van 
Vitruvius. In zijn uiteenzetting over het Griekse huis en zijn peristilium, gaf hij advies 
voor de decoraties op de wanden: ‘havens, de kust bij zee, rivieren, fonteinen, waters, 
bergen, koeien, schapen, herders en soms figuren die goden representeren, en verhalen 
zoals de Trojaanse veldslagen, en de omzwervingen van Odysseus over de verschillende 
landen en andere onderwerpen gebaseerd op ware verhalen’.69 Ook Leon Battista 
Alberti noemt de Odyssee in zijn De Re Aedificatoria (1443-52) als hij spreekt over de 
inspiratie voor schilderingen op een binnenplaats, hoewel dit misschien ook door hem 
was overgenomen uit Vitruvius. De gedachte dat de nieuwe binnenplaats van het 
palazzo Salviati gemodelleerd was naar een klassiek voorbeeld, wordt in ieder geval 
versterkt door de specifieke keuze van de frescoschilderingen. Deze keuze van de 
decoraties paste tevens binnen de ideeën van contemporaine schrijvers, waaronder 
Giovanni Paolo Lomazzo en Giovanni Battista Armenini. 70  Zij volgden echter 
voornamelijk die richtlijnen die al waren opgesteld door Alberti en door de Italiaanse 
architect en schrijver Filarete in zijn Trattato di architettura (ca. 1465).71  
 
De Odyssee in zestien scenes 

Homerus’ Odyssee bestaat uit vierentwintig boeken en bevat een raamvertelling. Het 
verhaal begint met zijn vertrek van het eiland Ogygia, waar hij enkele jaren door 
Calypso was vastgehouden. Als hij na een tocht over zee bij de koning Alcinoüs 
aankomt, doet hij verslag van de avonturen die hij had beleefd vóór zijn aankomst bij 
Calypso. De volgorde van het boek is in het palazzo Salviati niet aangehouden (zie 
bijlage 7). Het verhaal is hier chronologisch afgebeeld en begint met de gebeurtenissen 
vóór zijn verblijf op Ogygia, afgebeeld onder de westelijke galerij (boek IX-XII). Onder 
de oostelijke zuilengang vervolgt het verhaal tot zijn thuiskomt bij Penelope op Ithaca 

                                                
69 Idem, 7.2.2. ‘pinguntur enim portus, promunturia, litora, flumina, fontes, euripi, fana, luci, montes, 
pecora, pastores - nonnulli locis item signorum megalographia habentes deorum simulacra seu 
fabularum dispositas explicationes, non minus Troianas pugnas seu Ulixis errationes per topia, 
ceteraque, quae sunt eorum similibus rationibus ab rerum natura procreata’. Zie ook: O’ Sullivan, 
Walking in Roman Culture, 133. De Jong geeft aan dat er verschillende lezingen van deze regel 
bestonden, en dat het daarom niet zeker is of Vitruvius sprak over decoraties voor de wanden binnen de 
loggia, of wanden in het algemeen. De Jong, ‘De oudheid in fresco’, 26, en 38-39.  
70 De Jong, ‘De oudheid in fresco’, 28-29. Het gaat om Giovanni Paolo Lomazzo’s Trattato dell’arte della 
pittura, scultura et architectura (1584) en Giovanni Battista Armenini’s De’ veri precetti della pittura 
libri tre (1587).  
71 Filarete (Antonio di Pietro Averlino, 1400-1469) schreef in zijn Trattato di architettura tevens dat 
schilderingen moesten aansluiten bij de status van de opdrachtgever en de functie van het gebouw, en 
dat zij een morele functie moesten hebben. Voor een beschrijving van de adviezen binnen de 
verschillende traktaten, zie ook: De Jong, ‘De oudheid in fresco’, 27-28, en 42-45. 
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(boek V-VIII, en XIII-XXIII). De eerste vier boeken met de Telemachie, het verhaal van 
de zoon van Odysseus die naar hem op zoek gaat, werd vaak weggelaten en is hier ook 
afwezig. 
 In het palazzo Salviati begint de vertelling met Polyphemus. Deze cycloop hield 
Odysseus en zijn mannen gevangen in een grot, maar de held wist te ontsnappen door 
de reus te verblinden. Links op de voorgrond zien we Polyphemus op de grond liggen, 
terwijl Odysseus met drie van zijn mannen een houten paal met veel kracht in het oog 
van de cycloop steekt (boek IX, 307-414). Achterin de grot staat zijn kudde schapen, en 
geheel links kruiken wijn die Odysseus heeft gebruikt om Polyphemus dronken te 
voeren. Rechts zien we het schip van Odysseus dat aanmeert op het eiland van de 
cycloop. Hier is ook een eerder moment uit het verhaal verbeeld. Naar mijn idee zien we 
hier Odysseus bij de lotuseters (boek IX, 87-104). Door het eten van de lotusplant 
werden zijn manen bedwelmd en wilden zij niet meer verder reizen. Odysseus dwingt ze 
terug te gaan naar de boot. In de volgende fresco zien we de listige Odysseus: hij weet te 
ontsnappen aan de cycloop, die nu geheel blind is. Door onder de  schapen te kruipen, 
kunnen de held en zijn mannen met de kudde mee de grot uit sluipen (boek IX, 415-
463). De reus betast zijn vee voordat het naar buiten vertrekt, maar kan de soldaten niet 
ontdekken. Polyphemus is hier diagonaal in het vlak geplaatst, en draait zich richting de 
kudde schapen. Dit geeft dynamiek aan de compositie. De daaropvolgende schildering 
toont de ontmoeting met Aeolus (boek X, 1-79). Koning Aeolus had zes dochters en zes 
zonen die met elkaar het bed deelden. De kinderen zijn links als groep afgebeeld. Rechts 
staat de koning zelf die een zak gevuld met wind aan Odysseus overhandigt, om te 
benutten tijdens zijn zeereis. Aeolus wijst hem ook nog de richting waarin hij moet 
varen. Van dit fresco is een voorbereidende tekening van de hand van Allori bewaard 
gebleven (afb.35). De schilder heeft hier een onderschrift aangebracht, waarin hij kort 
de scene beschrijft. Het was ondersteunend bedoeld, mogelijk als herinnering aan de 
tekst van Homerus. In het volgende fresco is de ontmoeting van Odysseus met de heks 
Circe te zien, en het gevecht met de Laestrygonen dat daaraan vooraf ging (boek X, 80-
132). Op de achtergrond zien we de reuzen vanaf de oever stenen naar de schepen van 
Odysseus gooien. Op de voorgrond zit Circe met twee leeuwen en een wolf. Achter de 
heks is Odysseus afgebeeld die van Hermes de ‘moly’, het magische kruid, ontvangt 
waardoor hij immuun wordt voor de toverdrank waarmee Circe mannen in dieren kan 
veranderen (boek X, 261-306).72 Dit verhaal leende zich goed voor het verbeelden van 
de wonderen der natuur. Dat blijkt ook uit een vroeger voorbeeld uit de studiolo van 

                                                
72 Deze dieren waren soms monsterachtig, zoals bij Tibaldi, of gekopieerd naar afbeeldingen uit een 
wetenschappelijke encyclopedie, zoals die van Ulisse Aldrovandi. Fortunari, ‘Il mito di Ulisse nei dipinti 
murali di Pellegrino Tibaldi’, 168. 
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groothertog Francesco I, waarvoor Stradanus dezelfde voorstelling had geschilderd. 
Hier was de scène geen onderdeel van een grotere Odyssee-serie, maar het was gekozen 
om het natuurwetenschappelijke karakter en de verbeelding van de wonderen der 
natuur. 
 Het volgende fresco in het Palazzo Salviati toont Odysseus die Teresias ontmoet 
in de onderwereld (boek XI, 84-151). Beide staan op de voorgrond, en rechts zijn twee 
mannen van Odysseus schapen aan het offeren (boek XI, 23-50). Links zien we de 
moeder van Odysseus uit de onderwereld tevoorschijn komen (boek XI,152-224). Op de 
achtergrond zijn nog meer schimmen te onderscheiden (boek XI, 568-640), waaronder 
die van Tityos, de reus uit Euboea die vastgeketend ligt en gepijnigd wordt door een gier 
die zijn lever uit zijn buikholte eet. Ook Tantalus is afgebeeld. Staand in het meer 
probeert hij te drinken, maar, zoals het verhaal gaat, elke keer als hij zijn dorst wil 
lessen daalt het water. De vruchten die boven zijn hoofd groeien, zal hij ook nooit 
bereiken. We zien hoe Sisyphus een steen de berg op rolt, die vlak voor het bereiken van 
de top weer naar beneden zal storten. Het verhaal van de Odyssee zet zich voort in het 
volgende fresco, met een voorstelling van het eiland van de sirenen (boek XII, 142-200). 
Het schip van Odysseus vaart vlak bij de kust van het eiland. Het beeld wordt 
afgesneden door het kader aan de linkerkant, daardoor lijkt het schip het vlak binnen te 
varen. De sirenen op de kust hebben vrouwelijke bovenlichamen en twee vissenstaarten. 
Zo waren zij door Allori ook afgebeeld op het paneel met de parelvissers voor de 
Studiolo. Allori kan zijn voorbeeld niet in de oorspronkelijke tekst hebben gevonden, 
want Homerus beschrijft nergens hoe deze sirenen eruit zagen. Afbeeldingen van 
sirenen kwamen al wel voor in de Griekse kunst.73 Van de zevende tot de zesde eeuw 
vóór Christus hadden zij vleugels en vogelpoten. Ook Ovidius beschrijft in zijn 
Metamorfosen de sirenen als half vrouw en half vogel. Later werden zij bekend door de 
middeleeuwse Otto-prenten en de vele embleemboeken waarin zij voorkwamen 
(afb.36). Hier hebben zij echter bijna altijd in plaats van vogelpoten twee 
vissenstaarten. Deze verbeelding kan zijn voortgekomen uit de beschrijving van Scylla 
in Vergilius’ Aeneis, en lijkt tevens op de ‘vrouw die eindigde in een zwarte vis’ uit 
Horatio’s Ars Poetica, ‘ut...atrum desinat in piscem mulier’.74 De vissenstaarten werden 
in de zestiende eeuw de meest voorkomende manier om sirenen af te beelden.75 Omdat 
Allori zich moest beroepen op visuele bronnen, hebben ook zijn zingende vrouwen dit 

                                                
73 Buitron e.a., The Odyssey and Ancient art, 109. 
74 Horatio, Ars Poetica, 3.4. 
75 Er waren in Florence nog vele andere voorbeelden, zoals Poccetti’s plafondschildering uit 1585 in de 
Loggia van Palazzo Marzichi-Lenzi, zijn sirene op de façade van Palazzo Bianca Capello geschilderd in 
sgraffito in 1580, en Benvenuto Cellini’s bronzen sirene uit 1565-70, nu in het Metropolitan Museum of 
Art in New York. 
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uiterlijk gekregen. In het fresco in Palazzo Salviati steekt een van de vrouwen haar 
rechterhand uit naar het schip en houdt een stuk koraal omhoog. Dit is geen onderdeel 
van het verhaal en valt daardoor op.76  De nadruk werd hiermee opnieuw op de 
wonderen der natuur gelegd. Het paste goed bij de dier- en natuurschilderingen 
rondom de scènes van de Odyssee, en bij de echte stukken koraal in de grotto die naast 
de binnenplaats was aangelegd. 
 De volgende scene toont de ontmoeting met de zeemonsters (boek XII ,222-259). 
De zee is woest, en de boot van Odysseus hangt in de golven. Charybdis, met zijn bek 
opengesperd, slokt het zeewater op en creëert daarmee een sterke draaikolk in het 
water. Daarachter heeft Scylla, de nimf met in haar zij een zeskoppig monster, al een 
aantal van de soldaten met haar vele scherpe tanden te pakken. Het verhaal van de 
runderen van Helios, dat in het boek volgt op dit avontuur, is hier niet afgebeeld. In het 
volgende fresco zien we Odysseus die is aangekomen bij Calypso op het eiland Ogygia. 
Het verblijf bij Calypso markeert het einde van boek XII. De schildering toont het 
moment dat Hermes na zeven jaar aan de vrouw het vertrek van Odysseus aankondigt, 
zoals door de Goden was besloten (boek V, 95-147). Links op de achtergrond zit 
Odysseus bij een boom, hij legt zijn hand op zijn hoofd en lijkt na te denken over de 
situatie waarin hij verkeert. 
 Onder de oostelijke galerij zijn eveneens acht scenes uit de Odyssee geschilderd. 
Hier gaat het verhaal verder met de schipbreuk van Odysseus (boek V, 333-364). Door 
Poseidons toedoen dobbert hij nu in de zee. De nimf Leucothea, die het uiterlijk heeft 
van een vrouw met vogelpoten, brengt hem een band die hij om zijn middel kan binden. 
Hierdoor kan hij blijven drijven. In de zee dobberen stukken hout en links is het 
brandende vlot te zien. In de volgende schildering zien we Nausicaä, de dochter van 
koning Alcinoüs, bij de kust (boek VI, 85-147). Op de achtergrond zijn haar dienaressen 
bij de kustlijn in het water aan het spelen. Odysseus is hier aangespoeld en ligt naakt, 
leunend op een steen. Nausicaä beweegt zich richting Odysseus met een stapel kleren in 
haar handen. In de hemel rechtsboven is een derde tafereel te zien. Het is de slapende 
Nausicaä aan wie de godin Pallas Athena in een droom verschijnt (boek VI, 1-47). De 
schildering daarnaast toont Odysseus die is aangekomen bij koning Alcinoüs en 
meedoet aan het discuswerpen (boek VIII, 165-234). De voorgrond wordt ingenomen 
door Odysseus met een discus in zijn handen, klaar om te gaan werpen. Op de 
achtergrond zien we koning Alcinoüs op zijn troon. In het volgende fresco houdt Pallas 
Athena haar staf richting Odysseus, en zal hem vermommen als bedelaar (boek XIII, 
372-440). Op die manier kan hij, wanneer hij aan zal komen op Ithaca, onopgemerkt 

                                                
76 Dit is ook te zien in de schilderingen van Jacopo Zucchi, La pescatori del corallo uit 1580-1585, nu in 
de Galleria Borghese te Rome. 
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zijn eigen paleis betreden. Op de achtergrond is Neptunus zichtbaar in zijn wagen 
getrokken door hippocampi. Aan hem was een offer gebracht voor een voorspoedige 
overtocht. In de volgende scene zien we Odysseus, nog steeds in de gedaante van een 
bedelaar, bij Eumaeüs de zwijnenhoeder. De honden vallen hem aan, maar Eumaeüs 
komt hem te hulp (boek XIV, 1-77). Rechtsachter, op de grond, ligt een stuk versneden 
leer. Volgens de tekst van Homerus was Eumaeüs net bezig een sandaal van runderleer 
te snijden. Het fresco wordt gevolgd door een voorstelling waarin Odysseus, nog steeds 
in vermomming, zijn eigen paleis binnentreedt. De vrijers die naar Penelope’s hand 
dingen, zitten aan het banket. Odysseus raakt in gevecht met Irus, de bijnaam van 
Arnaeus, die de boodschapper is van de vrijers (Boek XVIII, 1-117). Irus is op zijn knieën 
gevallen en houdt zijn rechterarm afwerend omhoog opdat hij de klap die Odysseus 
hem wil toedienen kan tegenhouden. Het volgende fresco toont de boogschiet-
competitie, die wordt georganiseerd om vast te stellen wie er met Penelope mag 
trouwen. Odysseus schiet als enige met zijn boog door alle twaalf bijlen heen (boek XXI, 
380-434). De vrijers staan samen met Penelope toe te kijken. Het laatste fresco uit de 
cyclus verbeeldt Odysseus die na twintig jaar eindelijk weer zijn echtgenote Penelope 
kan omhelzen (boek XXIII, 205-323). Naast hen staat de oude vrouw Euryclea, die de 
vermomde Odysseus als eerste had herkend. Op de achtergrond worden de lichamen 
van de vrijers, die door Odysseus zijn gedood, weggedragen. 
 Het is Allori gelukt met beperkte ruimte veel van het verhaal van Homerus weer 
te geven. Sommige fresco’s tonen zelfs twee gebeurtenissen uit het epos. Allori volgde 
echter niet letterlijk de tekst van Homerus. Dit in tegenstelling tot Stradanus, die in een 
tekeningenserie, gemaakt in opdracht van de Florentijnse schrijver Luigi Alamanni 
rond dezelfde tijd,77 de tekst van de Odyssee nauwgezet volgde. Allori nam iets meer 
afstand van het geschrevene en gebruikt vaker bestaande visuele bronnen als voorbeeld. 
Het verschil wordt duidelijk bij de scene met Polyphemus. Stradanus geeft in zijn 
tekening duidelijk aan dat er vijf soldaten meehelpen het oog van de cycloop uit te 
steken, precies zoals Homerus het moment had omschreven. Bij Allori zie we naast 
Odysseus maar drie mannen, zoals vaker werd afgebeeld.78 Wel had Allori oog voor 
details, zoals het weergeven van het leer waar Eumaeüs mee aan het werk was. De 
schilder heeft tevens geprobeerd beweging in de afzonderlijke scenes te brengen, en een 
doorgaande lijn te vinden binnen de vertelling. Dit laatste heeft hij bereikt door het 

                                                
77 Luijten en Meij, From Pisanello to Cézanne: Master Drawings from the Museum Boijmans-van 
Beuningen, 71. Stradanus maakte de eerste serie schetsen in de jaren ‘80, de uitgewerkte tekeningen 
kwamen tot stand tussen 1580 en 1602. 
78 Uit de aantekeningen die hij op de schetsen aanbracht en de nauwkeurigheid waarmee hij de scenes 
vormgaf, kan dit worden geconcludeerd. Deze bevindingen zijn eerder genoemd in: Botke, ‘The Odyssey 
Depicted: Drawings by Stradanus in the Context of the Painted Odyssey Cycles in Late Sixteenth-
Century Florence’, (ongepubliceerde paper, Morgan Libary & Museum, maart 2015 New York). 
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schip van de held herhaaldelijk af te beelden, of klaar voor de afvaart of aanmerend bij 
de kust. 
 
Vissen, vogels en andere dieren 

In het Palazzo Salviati is elke afzonderlijk scene van de Odyssee omlijst door 
groteskenversieringen. Daartussen zitten afbeeldingen van Griekse Goden, zes ovalen 
met Griekse soldaten en illustraties van vogels en vissen (afb.37). De afgebeelde vogels 
lijken specifieke soorten te verbeelden en doen denken aan het werk van de 
wetenschapper Ulisse Aldrovandi, 79  de fresco’s van Francesco Bacchiacca en de 
tekeningen van Jacopo Ligozzi.80 Francesco Bacchiacca decoreerde voor Cosimo de’ 
Medici rond 1545 een kleine studiekamer in Palazzo Vecchio. Op de muren werd een 
verscheidenheid aan vissen, planten, kruiden, vogels en insecten aangebracht.81 De 
schilderingen hadden wetenschappelijke en esthetische waarde en werden zelfs gebruikt 
als voorbeelden voor studie naar de natuur. Benedetto Varchi prees de kamer om deze 
reden. Hij legde de nadruk op de bruikbaarheid ervan voor de wetenschap en vergeleek 
de schilderingen met de geïllustreerde handboeken over anatomie en botanie, in het 
bijzonder de De humani corporis fabrica van Andrea Vesalius met illustraties van Jan 
Stephan van Calcar.82 Cosimo had tevens een bijzondere collectie gedroogde vissen. 
Deze zijn al eerder in verband gebracht met de afbeeldingen van Bacchiacca door 
Tongiori Tomasi.83 De liefde van Cosimo voor de ‘naturalia’ viel samen met een meer 
algemene opleving van de natuurwetenschappen in Europa. De kunstenaar Ligozzi 
werkte aan het Habsburgse hof in Wenen waar hij zich specialiseerde in het tekenen van 
dieren en botanische specimen. Hij werd in 1577 hofkunstenaar van Francesco I de’ 
Medici en bleef dit onder diens opvolger. Zijn elegante tekeningen reflecteerden de 
natuurwetenschappelijke interesse van de groothertog. De schilderingen in het Palazzo 
Salviati in opdracht van Jacopo zijn duidelijk uitingen van eenzelfde belangstelling. De 
vogels en vissen in Palazzo Salviati passen daarnaast zeer goed bij het verhaal van de 
Odyssee: op zijn reis komt Odysseus telkens in aanraking met de krachten en wonderen 
van de natuur. De keuze voor het afbeelden van deze vogels, vissen en andere 
natuurverschijnselen in het palazzo was een aanwijzing dat Jacopo zich spiegelde aan 
de groothertog. Dit hield niet simpelweg het emuleren van de hofcultuur in. Jacopo 
                                                
79 Alessandrini (ed.) (2007), Ulisse Alrovandi, Natura Picta. 
80 Mina Gregori heeft als eerste de verbinding gelegd tussen de tekeningen van Ligozzi en de fresco’s in 
Palazzo Salviati. Gregori, ‘Il palazzo Portinari-Salviati’, 254-255. 
81 Janet Cox Rearick heeft een aantal documenten gerelateerd aan de opdracht en volgens deze vond dit 
plaats van april 1542 tot januari 1543, in de zelfde tijd dat Bronzino aan het werk was aan de 
schilderingen in de kapel van Eleonora. Cosimo en Eleonora waren net twee jaar daarvoor het palazzo 
verhuisd. La France, Bachiacca artist of the Medici court, 81-80. 
82 La France, Bachiacca artist of the Medici court, 81-82. 
83 Idem, 84. 
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eigende de zich deze culturele expressies toe en zag zichzelf daardoor eerder als gelijke 
van de familie Medici, met dezelfde interesses en overeenkomstige artistieke uitingen. 
 
Batracomyomachia 

De derde, en mogelijk unieke, serie fresco’s die Allori had gerealiseerd in het 
appartement van Jacopo, zijn te vinden in de Camera dello spogliatoio, de kleedkamer 
(zie bijlage 7). Betalingen voor dit werk komen uit 1576: ‘un fregio in una cam.ra dello 
spogliatoio a olio dent' la Battaglia de topi e delle Rane descritta da Homero’.84 De 
voorstellingen zijn aangebracht met olieverf op de muur. Dit is mogelijk de reden dat zij 
minder goed bewaard zijn gebleven. Alessandro Benedetto, een van de schilders die in 
deze betaling wordt genoemd, was een dierenschilder uit de werkplaats van Allori. 
Waarschijnlijk was hij verantwoordelijk voor deze voorstellingen, en mogelijk ook voor 
de eerder genoemde vogels en vissen. In cartouches aan de bovenzijde van de wanden 
vinden we het verhaal van de Batracomyomachia afgebeeld (afb.38-40).85 Dit Griekse 
gedicht, geschreven in dezelfde dactylische hexameter als de Illias en de Odyssee, werd 
in de zestiende eeuw nog toegeschreven aan Homerus. Tegenwoordig wordt Pseudo-
Homerus als auteur aangehouden. Het verhaal is een satire op de Ilias en vertelt de 
strijd tussen kikkers en muizen. De gebeurtenissen vinden plaats op één dag. In de 
eerste cartouche zien we een muis aan een kikker vragen of deze hem over de rivier kan 
helpen. De kikker stemt in en draagt de muis op zijn rug over het water. De tweede 
schildering toont de dramatische wending: een waterslang verschijnt, de kikker schrikt 
en duikt onder, waarop de muis in het water verdrinkt. De muizen zijn woedend en 
beleggen een beraad met hun koning. Dit is afgebeeld in de volgende voorstelling. De 
vierde cartouche toont de muizen op oorlogspad. Zij dragen helmen gemaakt van halve 
walnootschalen, speren en vlaggen met Griekse teksten. Omdat deze schilderingen door 
vocht en de gebruikte olieverftechniek beschadigd zijn geraakt in de loop der tijd, zijn 
de teksten helaas niet meer goed te lezen. In de volgende schildering zien we de koning 
van de kikkers in conclaaf met zijn onderdanen. Een scene later is het slagveld te zien. 
Dode muizen liggen op de voorgrond, en daarachter voltrekt zich de hevige strijd. De 
laatste schildering is het meest beschadigd en nauwelijks meer zichtbaar. Nog net zijn 
hier krabben te onderscheiden. Zij waren door de Goden gestuurd om de oorlog te 
beëindigden, toen deze vreesden dat de muizen en kikkers elkaar volledig zouden 
uitroeien. 
  Raffaello Borghini schreef over de bijzondere voorstelling dat Allori ‘(…) in una 
                                                
84 Gregori, ‘Il Palazzo Portinari-Salviati’, 296. AS, ‘Quaderno di Cassa’, secondo segnato F, 1573-1580’, 77 
(75), c.80d. Vertaling: ‘[Allori] maakte een fries in een kleedkamer in olieverf waarop is afgebeeld de 
strijd tussen de muizen en kikkers, beschreven door Homerus’. 
85 Batrachos zijn kikkers, mys zijn muizen, mache betekent strijd. 



 

 -133- 

camera fece un fregio a olio della guerra delle Gatte, e de’ Topi descritta da Omero’.86 
Hij vergiste zich in de dieren, en noemde het de oorlog tussen katten en muizen. Toch 
was het verhaal niet geheel onbekend in Florence. Al in de eerste helft van de vijftiende 
eeuw kreeg de Florentijnse schrijver Carlo Marsuppini als eerste de opdracht de 
Batracomyomachia in het Latijn over te zetten.87 In de zestiende eeuw werden de Ilias 
en de Odyssee gezien als een bron voor de kunsten, wetenschappen en filosofie,88 maar 
ook de vertelling van de strijd tussen kikkers en muizen behoorde tot de verplichte 
teksten binnen de humanistische studie.89 Vanaf 1488 verschenen in Florence edities 
waarin alle aan Homerus toegeschreven teksten waren gebundeld. Dit waren de 
Homerische Hymnes, drieëndertig gedichten gericht aan verschillende goden, de 
Batracomyomachia, de Ilias en de Odyssee.90 De Homerus-edities werden een enkele 
keer in het Grieks uitgegeven en er circuleerden vertalingen in het Latijn en het 
Italiaans. Een enkele keer werd de levensbeschrijving van Homerus, opgetekend door 
Herodotus en Plutarchus, aan de teksten toegevoegd. 91  Dat de kennis van de 
Batracomyomachia was doorgedrongen tot de wereld van de kunstenaars in Florence, 
blijkt ook uit de Toscaanse vertaling en bewerking die de schilder Andrea del Sarto 
maakte. Hij voerde dit werk op tijdens zes verschillende bijeenkomsten van de 
Compagnie del Paiuolo in het huis van Francesco Rustici.92 In de zeventiende eeuw 
hield ook Francesco Redi zich bezig met de tekst van de Batracomyomachia en schreef 
een becommentarieerde versie, die pas ver na zijn dood werd uitgegeven. Hij stelde 
daarnaast een lijst op van alle vertalingen die waren gemaakt. Volgens hem was de in 
1519 verschenen vertaling de meest gewichtige: ‘fra tutte queste versioni pero la più 
bella e la più toscana non meno che la più si approsimi all' originale, è questa fatta fina 
del 1519’.93 Het verhaal van de strijd tussen de kikkers en muizen kan dus geenszins een 
onbekend verhaal voor de geletterde Florentijn zijn geweest. Toch zijn er nauwelijks 
afbeeldingen van de Batracomyomachia vervaardigd. Er is een handvol boekillustraties 

                                                
86 Borghini, Il Riposo, 626. ‘Fece per Iacopo Salviati molte pitture à fresco in due logge d’un suo cortile 
in Firenze, dove si vengono sedici historie de’ fatti d’Ulisse con ornamenti di stucchi messi d’oro; & in 
una stanza quiui apresso dipinse pergolati di viti a olio con fanciullini, che scherzano, cosa vaghissima à 
vedere; & in una camera fece un fregio a olio della guerra delle Gatte, e de’ Topi descritta da Omero’. 
87 Rubinstein, ‘Imitation and Style in Angelo Poliziano's Iliad Translation’, 51, noot 13. 
88 Ford, ‘Homer in the French renaissance’, 2. 
89 Monbeig Goguel, ‘La Batracomyomachia, un thème rare’, 250. 
90 De beroemde botanicus Ulisse Aldrovandi had een exemplaar hiervan in zijn bezit, uitgegeven in 1542 
door de gebroeders Giovanni de Farri. 
91 Ford, ‘Homer in the French renaissance’, 2.  
92 Andrea del Sarto, La guerra de' topi e de' ranocchi, poema eroi-comico, gepubliceerd in 1788. 
Gregori, ‘Il Palazzo Portinari-Salviati’, 280. Zie ook: Monbeig Goguel, ‘La Batracomyomachia, un thème 
rare’, 253. 
93 Monbeig Goguel, ‘La Batracomyomachia, un thème rare’, 253, en noot 28. Redi heeft zijn tekst 
opgedragen aan Ottaviano de Medici die getrouwd was met Francesca Salviati, de tante van Jacopo. 
Vertaling: ‘onder al deze versies was de mooiste en de meest Toscaanse niet minder dan het origineel en 
welke was gemaakt aan het einde van 1519’. 
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overgeleverd. Een van de vroegste illustraties is een miniatuur, toegeschreven aan de 
Lombardijse school, uit een Grieks manuscript voor Francesco Filelfo uit 1440-1443.94 
In een uitgave van het verhaal van Chretien Wechel, gedrukt in Parijs in 1540, is een 
houtsnede toegevoegd als illustratie. Deze verbeeldt de veldslag, waarbij het landschap 
in detail is weergegeven.95 Er is tevens een Franse uitgave uit 1616 met meerdere 
houtsnede illustraties.96 Buiten de boekillustraties zijn er naar mijn weten geen ander 
voorbeelden bekend uit de zestiende eeuw in Florence. Het gebrek aan afbeeldingen had 
mogelijk te maken met het minder serieuze karakter van het verhaal. De spaarzaamheid 
waarmee de Batracomyomachia door de eeuwen heen is afgebeeld, maakt wel duidelijk 
dat de schilderingen in Jacopo’s palazzo een uitzonderlijke en mogelijk unieke keuze 
waren. 
 Mina Gregori, die als een van de weinigen studie naar het Palazzo Salviati heeft 
gedaan, zoekt hiervoor een verklaring. Zij gaat zo ver om de heroïsche reis van Odysseus 
en de Batracomyomachia te vergelijken met de eigentijdse politieke situatie, en de 
steun van de Salviati aan de Medici: ‘Ed è anche probabile che, parallelamente, si 
intendesse attribuire agli episodi conclusivi del poema un significato politico attuale, la 
vittoria del Medici sui nemici interni e la devozione del Salviati alla sua causa; e ciò 
anche considerando che nella stanzina attigua fu rappresentata la ‘Batracomiomachia’.97 
Monbeig Goguel zoekt in haar artikel over de Batracomyomachia, de verklaring voor de 
fresco’s in eerste instantie in dezelfde hoek. Volgens haar was door de onderlinge 
huwelijken de band tussen de Salviati en Medici sterk en werd de trouw van de Salviati 
aan de Medici hier getoond.98 Monbeig Goguel suggereert zelfs dat het mogelijk zou zijn 
dat de Salviati zichzelf zagen als de krabben die net op het juiste moment de Medici van 
hun vijanden kwamen redden. Maar zij blijft ook voorzichtig in haar bewering: de 
familie Salviati behoorden volgens haar namelijk nog lang tot de aanhangers van de 
republiek. 99  Zoals ik eerder al heb beargumenteerd, was er bij Jacopo Salviati 
nauwelijks meer sprake van enige republikeinse gevoelens. Jacopo’s vader Alamanno 
was altijd een voorstander van de Mediciheerschappij geweest, en zijn zoon had zich 
verder weinig met politieke zaken te bemoeien. De verhoudingen tussen Jacopo en het 

                                                
94 Idem, 255. 
95 Idem, 255. 
96 Een andere belangrijke afbeelding van het verhaal is gemaakt in Rome rond het midden van de 
zeventiende eeuw, nu in een privécollectie. Deze tekening was ooit toegeschreven aan Savator Rosa. Zie: 
Monbeig Goguel, ‘La Batrachomyomachie, un thème rare’, afb.1. 
97 Gregori, ‘Il palazzo Portinari-Salviati’, 254. 
98 Monbeig Goguel, ‘La Batracomyomachia , un thème rare’, 257. 
99 Ibidem. ‘Les Salviati se voyaient-ils ironiquement dans le rôle des écrivisses, qui arrivèrent juste à 
point pour sauver les malheureuses grenouilles? On ne saurait conclure trop vite en ce sens, car la 
famille compta aussi des partisans de la liberté républicaine de Florence et de prestigieux opposant à 
l’hégémonie médicéenne’. 
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hof waren aan het einde van de zestiende eeuw zeer goed, en er was daardoor volgens 
mij geen aanleiding voor Jacopo om deze opnieuw te laten bevestigen in deze kleine en 
lichtvoetige fresco’s. Dat de Salviati hier als redder van de Medici zijn weergegeven in de 
vorm van de krabben, is niet ondenkbaar, maar ook dit lijkt in deze tijd van politieke 
rust en goede verhoudingen niet nodig. Met zijn grote vermogen, goed lopende handel, 
en zeer indrukwekkende collectie huizen en kunstobjecten, was Jacopo’s positie in de 
stad al gevestigd. Hij had daar de Medici niet meer voor nodig. De keuze voor de 
Batracomyomachia lijkt eerder te zijn bepaald door de relatie die het verhaal heeft met 
de Odyssee, en het speelse en tegelijk antiquarische karakter van de vertelling. Ik denk 
dat het verhaal moet worden gezien als een scherzo, dat paste in de traditie van de 
vreemde en humoristische verhalen die in de literaire academies en compagnie werden 
voorgedragen, en waarvan Andrea del Sarto’s bewerking een goed voorbeeld is.100 Het 
gaf tegelijk de mogelijkheid om dieren af te beelden, passend bij het thema van de 
‘natuur’ dat binnen het decoratieprogramma in het nieuwe appartement van Jacopo 
sterk aanwezig was. 
 
Homerus herontdekt 

Waar kwam de interesse van Jacopo Salviati voor de verhalen van Homerus vandaan? 
Gedurende de middeleeuwen waren de werken van de Griekse schrijver nagenoeg 
onbekend.101 Men had geen of nauwelijks kennis van het Grieks, en de figuur van 
Odysseus kende men alleen uit teksten van Latijnse auteurs. Daarbij waren de 
‘Ephemeridos delli Trojani’ van Dictys (3de of 4de eeuw) en ‘De excidio Trojae’ van Dares 
(5de eeuw) bepalend.102  De kennis van de Trojaanse oorlog en het verhaal van Odysseus 
bleef gering. De Griekse held werd in de dertiende eeuw genoemd in een aantal boeken 
over de val van Troje, waaronder het werk van Guido delle Colonne.103 In deze teksten 
werd Homerus vaak tegengesproken en is Odysseus een redelijk negatief karakter en 
zeker geen held. Later dook de figuur Odysseus op in Dante’s Divina Commedia (1308-
1320), maar de dichter geeft ons een andere beschrijving van het verhaal dan die we nu 
uit Homerus kennen. Op het Italiaanse schiereiland was het Petrarca die als eerste zijn 
aandacht richtte op de teksten van Homerus zelf. De Griekse geleerde Nicolaos Sigeros 
had een manuscript van de Ilias en de Odyssee naar de dichter gestuurd. In 1354 
schreef Petrarca daarover: ‘jouw Homerus is stom in mijn aanwezigheid, of eerder, ik 

                                                
100 Dit verhaal diende ook vaak ter inspiratie voor de burleske literatuur. Monbeig Goguel, 
‘Batracomyomachia’, 251. 
101 Ford, ‘Homer in the French renaissance’, 1.  
102 Nugteren, ‘De terugkeer van Odysseus’, 33.  
103 Miziołek, ‘The "Odyssey" Cassone Panels from the Lanckoroński Collection’, 76. Het gaat om de 
‘Historia destructionis Troiae’.   
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ben doof in de zijne. Desalniettemin word ik al blij met alleen de aanblik van hem 
alleen, en ik omhels hem dikwijls en zeg met een zucht: Oh machtige man (held), hoe 
veel verlang ik ernaar jou te horen’.104 Uiteindelijk was het Leonzio Pilato die in de jaren 
’60 van de veertiende eeuw voor Petrarca een vertaling van de Ilias in het Latijn maakte. 
Hij was naar Florence gekomen op uitnodiging van Boccaccio en bleef daar aan de 
vertalingen werken.105 Tegelijkertijd probeerde Petrarca zich het Grieks eigen te maken, 
om de teksten eveneens in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Boccaccio was, net 
als Petrarca, zeer geïnteresseerd in de oudheid en in het bijzonder de teksten van 
Homerus. Zijn ‘Genealogia Deorum Gentilium’ is daardoor lange tijd een belangrijke 
bron gebleven voor de kennis van het verhaal van Odysseus. Het enthousiasme van 
Petrarca en Boccaccio werd in hun eigen tijd echter nog niet algemeen gedeeld. Pas in 
de eerste helft van de vijftiende eeuw verschenen er steeds meer korte en lange stukken 
over de Trojaanse geschiedenis, onder meer door Lorenzo Valla, Guarino da Verona, 
Angelo Decembrio, en Vittorio da Feltre.106 Langzaamaan, tegen het midden van de 
vijftiende eeuw, en mogelijk voornamelijk door de brieven van Basilius de Grote (ca. 
330-379) die waren vertaald uit het Grieks door Leonardo Bruni (1370-1444), ontstond 
er tevens een positief beeld van Odysseus.107 Het was dan ook in deze periode dat de vier 
cassone-panelen met het verhaal van de Odyssee werden geschilderd door Apollonio di 
Giovanni in Florence (1435-1445).108 Deze vier panelen zijn, na de antieken, de vroegst 
bekende narratieve voorstellingen van Homerus’ epos (afb.41-44). Zij waren geschilderd 
nog voordat de complete vertaling in het Latijn was verschenen.  

Paus Nicolaas V (1447-1455) probeerde ongeveer rond dezelfde tijd de Odyssee 
in zijn geheel vertaald te krijgen in het Latijn, en niet in proza maar in dezelfde 
hexameter die Homerus gebruikte. In eerste instantie leek niemand deze taak op zich te 
willen nemen. Het linguïstiek obstakel van het Homerische Grieks speelde een rol, 
evenals het feit dat de vertaling in de hexameter moest worden geschreven en tegelijk de 
stijl van Vergilius moest imiteren. De hoge eisen vroegen veel vaardigheden van de 
vertaler, en bijgevolg weigerden de meesten de opdracht. In 1460 verscheen er, in proza, 
een eerste complete Latijnse vertaling door Francesco Griffolini. Tien jaar later 
vertaalde Angelo Poliziano (1454-1494) de Ilias in dichtvorm. De dichter had, in zijn 
Oratio in expositione Homeri (ca. 1485), tevens de gelegenheid aangegrepen om te 
laten zien over welke disciplines men allemaal kan leren tijdens het lezen van Homerus. 

                                                
104 Bernardo (ed.), Petrarca, Letters on family matters: XVII- XXIV, 46. 
105 Miziołek, ‘The "Odyssey" Cassone Panels from the Lanckoroński Collection’, 57.  
106 Idem, 76. 
107 Ibidem.  
108 Tegenwoordig zijn twee panelen in de Lanckoronski collectie van Koninklijk kasteel Wawel te 
Krakow, een in de collectie van het Art Institute in Chicago en een in het Frick Museum te Pittsburgh.  
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Het ging om natuurfilosofie, morele filosofie, politiek, krijgskunst, muziek, rekenkunst, 
medicijnen, waarzeggen en zelfs tekenkunst.109 

Pas in 1528 werd in Venetië een van de eerste scholia uitgegeven bij de Odyssee, 
opgesteld door Giovanni Francesco D'Asola. Dit project had zich onder Paus Leo X en 
zijn Ginnasio Greco in Rome voltrokken.110  In 1573 werd uiteindelijk een Italiaanse 
bewerking van de Odyssee gedrukt, van de hand van de Venetiaanse humanist en 
schrijver Ludovico Dolce (1508-1568). De verschillende canti van de Odyssee waren 
door de schrijver ingeleid met een argomento en allergorie. Hierin werden de 
verschillende avonturen samengevat, en tevens werd de allegorische betekenis van elke 
gebeurtenis uitgelegd. De Odyssee kon  daardoor relevant gemaakt worden voor de 
eigentijdse situatie. Het gedicht van de Batracomyomachia was aan dezelfde publicatie 
toegevoegd.111 Met deze editie werden de verhalen van Homerus voor een nog groter 
publiek toegankelijk, en tegelijk van uitleg voorzien.112 Toen Dolce’s werk verscheen, 
was de invloed hiervan meteen duidelijk in Florence. In de Accademia degli Alterati, 
die was opgericht in 1569 en waar men zich bezig hield met de retorica en de grote 
literaire genres, kreeg Homerus een plek. De leden kwamen samen in het Palazzo van 
Tommaso del Nero, en later in het huis van Giambattista Strozzi, waar zij 
discussieerden over de vraag wie een betere schrijver was, Ludovico Ariosto of Torquato 
Tasso. Ook de vragen of de Divina Commedia paste binnen de ideeën van de Poetica 
van Aristoteles, en of Homerus’ epos kon worden gezien als een betere of minder 
waardige prestatie dan Dante’s Divina Commedia, werden hier gesteld. Het epos was 
lange tijd gezien als een lagere vorm van dichtkunst, en dit werd de opmaat voor een 
herwaardering. Al snel begonnen leden van de Academie de gedichten van Homerus 
uitgebreid te bespreken en dook de Odyssee op in de dagelijkse conversaties en brieven 
van de leden van de Alterati. Zo spoorde bijvoorbeeld Filippo Sassetti zijn vriend 
Giovanni Battista Strozzi in 1585 aan om te schrijven over de reis van Columbus naar 
Amerika, omdat ‘de grootsheid ervan en het miraculeuze ervan konden worden 
vergeleken met de Odyssee’.113 Het jaar dat de vertaling van Dolce uitkwam was tevens 

                                                
109 Buck, Die Rezeption der Antike, 160.  
110 Pontani, ‘From Budé to Zenodotus: Homeric readings in the European renaissance’, 380. De 
bevindingen van de vijftiende-eeuwse geleerden over Homerus had veel invloed op hun collega's in de 
zestiende eeuw. 
111 Dolce, ‘La battaglia dei topi e delle rane cavata da Homero’, in: Ludovico Dolce (1573), L'Ulisse di 
messer Lodovico Dolce da lui tratto dall'Odissea d'Homero. Dolce was niet de enige; er was tevens een 
versie van de Florentijn Antonio Pazzi, maar deze werd pas in de negentiende eeuw in Florence 
uitgegeven. Antonio Pazzi (1820), Batracomiomachia d'Omero o sia della guerra delle rane e de' topi 
volgarizzamento inedito di Antonio Pazzi cavaliere gerosolimitano. Een versie van Giovanni Falgano is 
nooit uitgegeven, zie: Bucchi, ‘Animali in guerra: una rara "Batracomiomachia" cinquecentesca in ottava 
rime’, 22. 
112 Monbeig Goguel, ‘Batracomyomachia’, 252. 
113 Markey, ‘Stradano's allegorical invention of the Americas in late sixteenth-century Florence’, 397. 
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het jaar dat Jacopo Salviati tot zijn keuze kwam voor de schilderingen in het Palazzo 
Salviati. Omdat het verhaal van de Odyssee en dat van de Batracomyomachia in het 
palazzo samen zijn afgebeeld, lijkt de inspiratie uit de bundel van Dolce te zijn 
gekomen. Jacopo liet hiermee zien dat hij belezen was, en op de hoogte was van de 
laatste culturele ontwikkelingen in Florence. 
 
De Odyssee verbeeld in andere palazzi 

Het afbeelden van alleen de Odyssee kwam vaker voor. Verschillende opdrachtgevers in 
de zestiende eeuw hadden als decoratie voor hun palazzi hun keuze op dit verhaal laten 
vallen. We zien dat het epos voorkomt in opdrachten door kerkelijke figuren en 
patriciërs, maar ook door politiek leiders zoals hertog Cosimo I de’ Medici.114 In de 
huizen van bestuurders werd het verhaal van Odysseus vaak gebruikt als metafoor. De 
fresco’s van Francesco Primaticcio in Fontainebleau, gemaakt voor de Franse koning 
Frans I, zijn hier een voorbeeld van. Opvallend is, zo merkt Pontani al op, dat na 1550 
vooral in Frankrijk en Duitsland Homerus populair werd.115  De teksten waren in 
Frankrijk vanaf 1530 onderdeel van het curriculum aan het Collège Royal, en Hugues 
Salel (1504-1553) maakte op verzoek van Frans I een Franse vertaling van de Ilias. De 
keuze voor het decoratieprogramma in Fontainebleau kan daaruit zijn voortgekomen.116 
De Galerie d' Ulysse werd tussen 1541 en 1560 door de Florentijn Francesco Primaticcio 
beschilderd en in de jaren daarna nog enkele keren aangepast. In 58 scenes werd het 
verhaal van de Odyssee verbeeld. De schilderingen waren beroemd in Frankrijk, maar 
werden verwijderd in 1739, na jaren van slecht onderhoud. Door een serie prenten van 
Theodoor van Thulden en een aantal ontwerptekeningen die bewaard zijn gebleven, 
weten we nu nog hoe de zaal er ongeveer uit moet hebben gezien.117 De Odyssee was hier 
niet alleen om zijn spannende verhaal gekozen. Tijdens de politieke onrust in Frankrijk, 
kon de koning zich vereenzelvigen met Odysseus: de held stond symbool voor de wijze 
koning die vele obstakels kon overwinnen en uiteindelijk triomfeerde over zijn 
vijanden.118  
 Een ander voorbeeld kon dichter bij huis gevonden worden. Zoals eerder 
genoemd, waren in de Sala di Penelope in het Palazzo Vecchio door Giovanni 
Stradanus, rond 1561 en in opdracht van de hertog Cosimo I de’ Medici, de avonturen 
van de Griekse held geschilderd. In het midden van het plafond zien we Penelope bij het 

                                                
114 Lorandi, Il mito di Ulisse nella pittura a fresco del cinquecento italiano, 39. 
115 Pontani, ‘From Budé to Zenodotus: Homeric readings in the European renaissance’, 380. 
116 Ford, ‘Homer in the French renaissance’, 12 en 15. 
117 De prenten zijn gepubliceerd in een album in 1633. 
118 Zie hiervoor ook: Fiorenza, ‘Penelope’s Web: Francesco Primaticcio’s Epic Revision at Fontainebleau’, 
804-805. 
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weefgetouw, wachtend op de terugkeer van haar man Odysseus (afb.45). Allegorieën 
van de vier rivieren omringen de voorstelling. Op de wanden zijn meerdere scenes 
afgebeeld. Als eerste een verhaal uit de Ilias: Aeneas die zijn vader uit de brandende 
stad draagt. Daarop volgen nog zeven voorstellingen uit de Odyssee: Odysseus die 
Polyphemus aanvalt, Odysseus bij Aeolus, Odysseus bij de heks Circe, Mercurius en 
Calypso, Odysseus bij Nausicaä, de terugkeer op Ithaca, en Euryclea die Odysseus 
herkent. Tussen de scenes zijn de personificaties van vier deugden te vinden. Hoewel er 
een aantal gebeurtenissen uit het epos van Homerus is afgebeeld, springt vooral, door 
het formaat en de plaatsing in het midden van het plafond, de voorstelling met Penelope 
eruit. Zij wacht trouw op de terugkeer van haar man. In deze kamer die voor Eleonora, 
de vrouw van Cosimo, was ingericht, is het verhaal van de Odyssee aangegrepen om de 
vrouwelijke virtù te benadrukken.  
 Buiten Florence waren er nog enkele voorbeelden van Odyssee-cycli te vinden. 
Het Griekse epos was ook gekozen door kardinaal Giovanni Poggi voor zijn huis in 
Bologna.119 Rond 1556, een aantal jaren nadat hij kardinaal was geworden, liet hij 
Pellegrino Tibaldi een Odyssee-cyclus schilderen in zijn palazzo. Tibaldi ontwierp 
tevens voor boven de schoorsteenmantel een voorstelling van de crematie van 
Hercules.120 Hier is dus, twintig jaar voordat de opdracht voor het Palazzo Salviati wordt 
gegeven, een decoratieprogramma ontworpen waarbij de Odyssee is gecombineerd met 
de symboliek van de dood van Hercules. Een tweede kardinaal, Giovanni Ricci had in 
Rome een serie verhalen uit de Odyssee door Ponsio Jacquio laten schilderen in zijn 
Palazzo Ricci-Sacchetti rond 1555, evenals kardinaal Odoardo Farnese. In diens 
camerino in Palazzo Farnese te Rome waren door Annibale Carracci schilderingen 
aangebracht tussen 1595 en 1597.121 In deze voorstellingen voerde de kracht van de 
helden Odysseus en Hercules de boventoon. De voorstellingen werden aangevuld door 
afbeeldingen van de vier deugden. Hieruit kunnen we afleiden dat het verhaal, en bij 
Farnese samen met dat van Hercules, in de huizen van de kardinalen opnieuw gebruikt 
werd als voorbeeld van virtù. Als laatste was er een aantal bankiers en handelaren die 
hadden gekozen voor de Odyssee als decoratie voor hun huizen.122  Dit waren onder 

                                                
119 Voor een uitgebreide beschrijving van deze schilderingen, zie: Fortunati, ‘Il mito di Ulisse nei dipinti 
murali di Pellegrino Tibaldi a palazzo Poggi’, 161-173.   
120 Een voorstudie in pen van deze haard is nu in de collectie van het Musée du Louvre in Parijs. 
121 Lorandi, Il mito di Ulisse nella pittura a fresco del cinquecento italiano, 39-58.  
122 Ook op andere manieren kwam Homerus voor in de schilderkunst. In de context van de 
Hellenistische studies in Florence is tevens het portret van Ugolino Martelli van Bronzino belangrijk. Hij 
heeft de Illiad in zijn hand en houdt zijn vinger bij een handgeschreven Griekse tekst. Het exacte 
manuscript is door Wildmoser geïdentificeerd: een band uit Venetië uit 1517. Wildmoser (1820), ‘Das 
Bildnis das Ugolino Martelli van Agnolo Bronzino’, Jahrbuch der Berliner Museen, 31, 181-214. Ugolino 
was degene die als bisschop bij de verplaatsing van het lichaam van de heilige Antoninus een preek 
houdt in de San Marco; zie hiervoor hoofdstuk 5.  
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andere de familie Lanzi en Girolamo en Giovan Battista Grimaldi. De schilder Giovanni 
Battista Castello had in de lunetten van de sala maggiore van de villa Lanzi in Gorlago 
Odyssee-scenes geschilderd, mogelijk rond 1556. Deze fresco’s zijn later verplaatst en 
zijn nu in Bergamo te vinden. In Palazzo Grimaldi della Meridiana te Genua waren in 
1565 fresco’s aangebracht door Luca Cambiaso, met vele episoden uit de reis van 
Odysseus in de lunetten, en het doodschieten van de vrijers van Penelope in een grote 
scene op het midden van het plafond.123  
 De herwaardering van Odysseus als positieve held, de vertalingen van de Odyssee 
die vanaf het einde van de vijftiende eeuw waren verschenen, en de allegorische 
betekenis die aan de avonturen werd gegeven, hadden ervoor gezorgd dat de Odyssee 
een geschikt onderwerp kon zijn voor de decoratie van palazzi. Hoewel in vergelijking 
met andere mythologische voorstellingen de fresco’s met de verhalen van Homerus 
binnen Italië nog steeds relatief weinig voorkwamen. Jacopo Salviati’s keuze was dus 
niet uniek, maar wel bijzonder. De fresco’s in Palazzo Salviati pasten bij de persoonlijke 
interesse van de opdrachtgever: de antieke cultuur en de wonderen der natuur konden 
met deze verhalen naar voren gebracht worden. Hierdoor kan voorzichtig 
geconcludeerd worden dat het zijn eigen interesse in Homerus en de Griekse 
vertellingen was, die Jacopo tot deze keuze had gebracht, en niet zozeer het feit dat hij 
andere voorbeelden wilde navolgen. Jacopo was daarnaast de enige die de 
Batracomyomachia liet afbeelden. Met het afbeelden van beide verhalen kon Jacopo 
zich duidelijk onderscheiden van andere patricische families en zelfs van de Medici-
groothertog. De individuele voorstellingen op de binnenplaats moeten, naar mijn idee, 
niet gelezen worden als specifieke metaforen, voor bijvoorbeeld virtù of trouw. Zoals 
Dolce in zijn tekst al aangaf, bezat Odysseus vele navolgenswaardige eigenschappen. De 
afgebeelde Odyssee kan dan ook worden gelezen als een algemeen voorbeeld voor de 
gehele levensloop van de mens.  
 
Antieke beelden en de natuur  

De natuur speelde een belangrijke rol in het nieuwe appartement van Jacopo Salviati. 
Dit wordt bevestigd door de aanleg van een tuin in het hart van het palazzo. Deze 
bevond zich binnen de muren van het huis, en was ontworpen als onderdeel van een 
grote verbouwing die in 1572 was gestart. Van het ontwerp is een tekening uit 1578 van 

                                                
123 Lorandi, ‘Il mito di Ulisse nella pittura a fresco del cinquecento italiano’, 38 en 39. Er waren nog een 
aantal voorbeelden in Italië te vinden. Baldazzarre Peruzzi heeft een Odyssee-cyclus gemaakt voor Ulisse 
Lanciarini da Fano in 1513-1515, deze is nu verloren gegaan. Giovanni Pordenone ontwierp een serie 
tapijten met de Odyssee rond 1539 voor Ercole II d’ Este in Ferrara, en door Cambiaso was rond 1585 
een tapijtenserie ontworpen met hetzelfde onderwerp.    
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de hand van Alessandro di Benedetto Pieroni bewaard gebleven (afb.46).124 Tijdens de 
vijftiende eeuw was de functie van de tuin in Florence langzaam veranderd. De 
privétuin raakte uit de sfeer van de agricultuur, en werd steeds vaker onder de 
discipline van de architectuur geschaard. Leon Battista Alberti was een van de eerste 
Florentijnse schrijvers die aan het einde van de vijftiende eeuw een hoofdstuk over 
tuinen toevoegde aan zijn boek over de architectuur. Hij besprak de tuin in zijn sectie 
over ‘versieringen van privéhuizen’ en benadrukte het belang van het ontwerpen 
volgens een geometrisch plan, zoals men ook een gebouw zou ontwerpen. Dit idee hield 
stand en in het midden van de zestiende eeuw zien we dat tuinen afspiegelingen werden 
van ontwerpen in eigentijdse traktaten over architectuur, zoals bijvoorbeeld Sebastiano 
Serlio’s De Architettura. 125  Tuinen werden nu uitgedacht en getekend voordat zij 
werden aangelegd. 126  Door dit proces werden zij steeds meer beschouwd als 
kunstwerk.127 

De tuin in het Palazzo Salviati kan niet los gezien worden van de andere nieuwe 
ruimtes. Ze zijn als een eenheid ontworpen. De kamers, binnenplaats en tuin sluiten 
qua architectuur goed bij elkaar aan. Daarnaast hebben ze een gemeenschappelijk 
thema. Als eerste is dit de natuur. Echte planten en bomen in de tuin gaan samen met 
de fresco’s van Allori, met daarop landschappen en verschillende diersoorten. Als 
tweede speelt de antieke cultuur een grote rol. De tuin stond vol met beelden en 
fragmenten uit de antieke oudheid die Jacopo had laten overkomen uit Rome, en de 
kamers en binnenplaats waren beschilderd met verhalen uit de Griekse oudheid. De 
eenheid tussen de ruimtes doet vermoeden dat er een duidelijk plan achter de 
verbouwing zat. De lay-out van de kamers en de tuin zorgde ervoor dat bezoekers met 
een bepaalde route door de ruimtes werden geleid.  

De bezoeker begon bij de kamer beschilderd met de daden van Hercules, en 
kwam via deze ruimte de binnenplaats op, waar onder de galerijen de vertelling van de 
Odyssee te zien was. Dat verhaal gaf, zoals hierboven beschreven, de mogelijkheid om 
vele monsters, landschappen, en bijzondere dieren weer te geven. Alle fresco’s hadden 
een decoratieve omlijsting, met daarin groteskenversieringen en afbeeldingen van 
verschillende soorten vissen en vogels. Van onder de galerij kon de bezoeker een 

                                                
124 Karwacka Codini en Sbrilli schrijven op basis van archiefonderzoek de tekeningen toe aan Alessandro 
di Benedetto Pieroni, een van de medewerkers van de werkplaats van Allori. Er is de betaling van 31 
maart 1578 aan de kunstenaar: ‘scudi sette piccoli pagati a Alessandro di Benedetto dipintore portò 
conto per haver fatto una pianta in foglio Reale di tutti e condotti e sito con le stanze della Grotta, 
Cortile, Galleria, giardino e loggia (…)’. Karwacka Codini en Sbrilli, Piante e disegni dell’ archivio 
Salviati, 13. Hierdoor kan de toeschrijving door Fazzini aan Alessandro dall’ Impruneta worden 
aangescherpt. Fazzini, ‘Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento’, afb.XII. 
125 Zoals al geconstateerd door Grazia Gobbi Sica in: Sica, Villa Fiorentina, 56-57. 
126 Giannetto, Medici gardens. From Making to Design, 147. 
127 Idem, 93-179. 



 

 -142- 

kleinere kamer binnengaan waar het verhaal van de Batracomyomachia was 
geschilderd, een speelse voorstelling die de twee thema’s van het appartement, die van 
de antieke cultuur en de natuur, verbond. De binnenplaats was aan de noordzijde 
afgesloten door een achthoekige ruimte, die is aangegeven op de tekening van 
Alessandro di Benedetto (afb.47). Hier was een grot aangelegd, en kon men echte 
parelmoer en koraal, naast door mensen gemaakte sponzen bewonderen. In zijn La 
Bellezza della Città di Fiorenza uit 1591, beschreef Francesco Bocchi de grot tot in 
detail.128 De sponzen en het afgebeelde zeeleven waren van een opvallende schoonheid. 
‘Ci è dopo questa stanza una Grotta, che oltra’l pavimento, quale molto è vaga per 
bizzarre fantasie, è composta di leggiadro artifizio in ogni sua parte. Ne gli spigoli della 
volta sono messe spunge, e cose marinaresche di mirabile vaghezza; e nelle facciate si 
veggono dipinti altri, che bavicano sopra Nicchie, e spora Delfini, ed altri, che pescano 
con lieto artifizio, di mano di Alessandro Allori. Di Marmo ci è un vaso molto bello; e 
sopra in gran copia spunge, madre perle, chiocciole marine, e coralli preziosi; e fa 
ciascuna cosa à gara, onde egli nasca maggior bellezza; e di venuta lieta la vista venga in 
colmo [sic] in diletto, che nel tempo à punto della State è grande, e raro à questa Grotta, 
sono due figure antiche di raro artifizio; da man sinistra è un Bacco, che tiene un 
grappolo d’uva nella man destra, e nella sinistra una tazza, e da basso un Tigro di 
mirabile industria. Dall’ altra parte ci è un’altra figura di escellente artifizio 
parimente’.129 Bocchi benadrukt ook nog eens de prachtige antieke beelden, evenals de 
artificiële en natuurlijke wonderen in de grot. 
 Vanaf de grot werd de bezoeker steeds dieper het gebouw in geleid, naar de tuin 
en loggia. De loggia stond, evenals de binnenplaats, vol met beelden. Hier waren antieke 
Romeinse werken te vinden naast hedendaagse sculpturen met een klassiek thema. Zo 
stond er een Perseus gemaakt door Giovambattista Lorenzi, acht bustes van dezelfde 
kunstenaar, vier kleine hoofden in marmer, twee antieke tombes, een antieke buste van 
Hercules, een kopie van een antieke Bacchus, gemaakt door Jacopo Sansovino, en een 
antiek beeld van een Diana, gerestaureerd door Giovambattista Lorenzi. Al deze werken 

                                                
128 Bocchi, Le bellezze della città di Firenze (1677), 375. 
129 Ibidem. Vertaling: ‘en na deze kamer is er een grot welke, naast dat deze een mooie vloer had die was  
gedecoreerd met bizarre fantasievoorstellingen, is gemaakt met sierlijke kunstgrepen, in alle onderdelen. 
In de uitsparingen van het plafond zijn sponzen en aquatische vormen van wonderbaarlijke schoonheid, 
en op de wanden ziet men enkele geschilderde figuren die over het water varen in schelpen en op 
dolfijnen en andere die vissen, allemaal gemaakt met gepaste bekwaamheid door Alessandro Allori. Er is 
een prachtige marmeren vaas; met daarover een grote hoeveelheid sponzen, parelmoer, zeeslakken en 
kostbaar koraal, en alle dingen zijn in strijd met elkaar om nog mooier te zijn, zodat door het plezier van 
het oog (het zien), met tot het hoogtepunt van genot komt, en in het bijzonder gedurende de zomer. In 
de twee niches voor de grot zijn twee antieke beelden van bijzondere schoonheid. Rechts is Bacchus die 
een bos druiven vasthoudt in zijn rechterhand en een drinkbeker in zijn linker, met een tijger van grote 
kunstigheid bij zijn voeten. De figuur aan de andere kant is ook gemaakt met bijzondere bekwaamheid’.         
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zijn terug te vinden in een inventaris van het Palazzo uit 1609.130 Vanaf de loggia had 
men zicht op de tuin. Volgens de beschrijvingen groeiden hier citroenbomen en heerlijk 
ruikende bloemen.131 Lage vegetatie overheerste, waardoor de omringende architectuur 
vanuit de tuin zichtbaar bleef. Dit duidt er mogelijk op dat de architectuur als onderdeel 
van de tuin beschouwd moest worden, zoals de tuin onderdeel was van het gebouw. In 
het groen was tevens een fontein geplaatst. Deze stond in verbinding met een ingenieus 
irrigatiesysteem; water speelde hier een belangrijke rol. Het werd geleid door terracotta 
buizen die waren geglazuurd en beschilderd met bloemen.132 Hierdoor hadden ze niet 
alleen praktische maar tegelijk een decoratieve functie. Het water stroomde van een 
mogelijk door Bartolomeo Ammanati ontworpen fontein, waar een beeld van een putto 
het de lucht in spoot, naar de binnenplaats en kwam weer omhoog in de grot. De 
leidingen stonden tevens in verbinding met de buizen voor de warmwatertoevoer naar 
het huis, en functioneerden als verwarming gedurende de koude maanden.  

Nadat de bezoeker het groene hart van het appartement had bereikt, kon hij 
nog maar één ruimte binnengaan. Dit was de privékapel, gewijd aan Maria 
Magdalena.133 De herdenkingssteen van de consecratie op 22 augustus 1581 is buiten bij 
de ingang van de kapel aangebracht: ‘D. Maria Magdalena ara dicata a Mathaeo 
Rinuccinio Archiep[oscop]o Pisano rite consecrata XI KAL AVG MDLXXXI’.134 Op het 
pendant, aan de overzijde van de loggia, is de tekst ‘Non ars sed virtus incendat’, te 
lezen, die ons eraan herinnert dat niet het werk, maar de deugd ons moet doen 
ontbranden. Het levensverhaal van Maria Magdalena was door Allori op de wanden van 
de kleine ruimte geschilderd, en guirlandes met fruit en bladeren omringden de 
verschillende scenes. In de ricordi van Allori staan de schilderingen vermeld: drie 
scenes uit het leven van Maria Magdalena, profeten en Sibyllen, putti met tafelen 
waarop teksten uit de bijbel staan, en een lantaren met de vier offers uit het oude 
testament.135 De fresco’s met scènes uit het leven van Maria Magdalena tonen de 
voetwassing van Christus, de communie in de woestijn, en de gebeurtenis die bekend 
staat als ‘Noli me tangere’ (Joh. 20:17). Maria Magdalena ontmoet Christus nadat deze 
is opgestaan uit het graf. Zij herkent hem en Christus roept uit: ‘raak mij niet aan’. 

                                                
130 AS, ‘Libro di Inventari dell’ Eredità del Sig. Lorenzo Salviati’, 1609. Zie ook: Karwacka Codini, ‘Il 
giardino del Palazzo Portinari-Salviati a Firenze’, 230.  
131 BNCF, Agostino del Riccio, ‘L’Agricoltura teorica’ (1595-96) ms Giovanni Targioni-Tozzetti, 56, vol. 
III, fol. 104r-234v. Zie ook: Karwacka Codini, ‘Il giardino del Palazzo Portinari-Salviati a Firenze’, 228. 
132 Karwacka Codini, ‘Il giardino del Palazzo Portinari-Salviati a Firenze’, 229. AS, ‘libro di Commercia’ 
III: 77 c.84s. Dit system van buizen was ook verbonden met de verwarmingsbuizen van het palazzo. 
133 Voor een zeer uitvoerige theologische duiding van de kapel en al haar schilderingen, zie: Hirschboeck, 
Florentinische Palastkapellen unter den ersten Medici-Herzögen (1537-1609), 195-241. 
134 Bartoli, ‘Le chiavi del pentagramma architettonico’, 241. Vertaling: ‘Altaar gewijd aan Maria 
Magdalena geconsecreerd door Matteo Rinuccini, aartsbisschop van Pisa op 22 augustus 1581’. 
135 Supino, I ricordi di Alessandro Allori, 23. 
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Christus is hier afgebeeld als tuinman en beide figuren bevinden zich in een formele en 
ommuurde tuin (afb.48). Op de voorgrond zijn klimmende rozen te zien en verderop in 
de tuin een grote fontein. Buiten de muur, achter aan de horizon zien we de berg 
Golgotha, rechts achter bevindt zich het open graf van Christus. De voorstelling met de 
tuin sluit prachtig aan bij het volledige decoratieprogramma van het nieuwe 
appartement. Het altaarstuk toont Christus in het huis van Martha en Maria (Luk. 
10:38-40). Onder het altaarstuk is een predella te zien met drie cameeën met daarin 
kleine figuren die de opwekking van Lazarus, de broer van Maria en Martha, 
voorstellen.136 Het onderwerp van het hoofdaltaar sluit aan bij de scenes op de wanden, 
omdat Maria van Bethanië vaak vereenzelvigd werd met Maria Magdalena. 

Martha en Maria staan voor respectievelijk het actieve en het contemplatieve 
leven. In een korte Bijbelpassage wordt hun verhaal verteld. Op een dag ging Christus 
bij Martha en Maria langs, en terwijl Martha zich uitsloofde om de gast het naar zijn zin 
te maken, was Maria rustig bij Christus gaan zitten. Martha, ontevreden dat zij al het 
werk alleen moest doen, klaagde hierover bij Christus. Deze antwoordde dat zij zich veel 
te druk maakte over allerlei zaken, terwijl er maar één ding belangrijk was, en dit is het 
deel dat Maria heeft gekozen. Het altaarstuk verbeeldt dus tevens de eerdergenoemde 
tekst ‘Non ars sed virtus incendat’, die in de loggia was aangebracht. De aandacht voor 
het contemplatieve leven in de kapel kan bedoeld zijn als tegenwicht voor de seculiere 
en profane voorstellingen op de muren van de andere ruimtes. Het laat zien dat Jacopo, 
naast zijn liefde voor de antieke oudheid, de beelden van Romeinse Goden, en alle 
kostbare objecten, begreep dat contemplatie en geloof zeer belangrijk waren. Daarnaast 
leek hij een sterke interesse te tonen in Christus en diens offerdood. Tegenover het 
altaarstuk in de kapel, zien we een fresco met het lichaam van de gestorven Christus, 
liggend op een altaar en vastgehouden door twee engelen. Rond zijn lichaam liggen de 
arma Christi en voor hem staat een miskelk. De voorstelling toont Christus’ offer voor 
onze zonden, en de eucharistie. Boven de scène is de tekst ‘oblatus est quia ipse voluit’, 
‘hij was geofferd, omdat het zijn eigen wil was’ (Jes. 53:7) aangebracht.137 Het was een 
van de profetische teksten uit het Oude Testament, die de offerdood van Christus 
voorspelden. Het fresco paste goed bij de andere religieuze werken in het palazzo, 
waaronder de diverse kruisigingscènes en de Christus in Limbo met de passie-
werktuigen. Zij hebben allen de verlossing als onderwerp, een thema waar Jacopo naast 

                                                
136 De ‘Maria’ uit het Bijbelverhaal over Maria en Martha, en de Maria bij het graf van Christus werden in 
de zestiende eeuw vaak vereenzelvigd met Maria Magdalena. Zie ook: Botke, Bijbelse vrouwen in de 
kunst, 76-85; Hirschboeck, Florentinische Palastkapellen unter den ersten Medici-Herzögen (1537-
1609), 203. 
137 De tekst komt uit de Vulgaat. In de loop van de tijd is deze enigszins gewijzigd. In de nieuwe 
Nederlandse Bijbelvertaling (2004) leest men bij Jesaia 53:7: ‘Hij werd mishandeld, maar verzette zich 
niet’. 
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zijn interesse in de klassieke oudheid dus ook in geïnteresseerd leek. Mogelijk beoogde 
Jacopo met deze werken zijn eigen kans op verlossing na de dood veilig te stellen, en 
golden zij als tegenhanger van de wereldlijke rijkdom die hij ten toon had gesteld in de 
andere ruimtes van zijn nieuwe appartement. 
 
Een verfijnde samenhang 

De nieuwe ruimtes in het Palazzo Salviati waren zo ontworpen dat zij door hun elegante 
verbindingen een beleving creëerden voor de bezoeker. Deze werd door de ruimtes naar 
het midden, het groene hart van het appartement geleid. Uit de contemporaine 
beschrijvingen van het palazzo weten we dat dit ook de volgorde was die bezoekers 
aflegden aan het einde van de zestiende eeuw. Borghini noemt bijvoorbeeld in zijn Il 
Riposo uit 1584 de nieuwe kamers en de tuin.138 Hij beschrijft niet wezenlijk een ‘route’ 
door de ruimtes, maar noemt ze wel in dezelfde opeenvolging als hierboven is 
beschreven. Een aantal jaren later nam Francesco Bocchi de lezer mee door het huis van 
Jacopo, en ook hij liep door de ruimtes in deze sequentie. Door hun decoraties, 
inrichting en lay-out zorgden de kamers voor een ‘ervaring’ waarbij de bezoeker steeds 
verder het gebouw in werd geleid in de richting van het ommuurde centrum van de tuin. 
Wat Matthew Johnson in zijn boek over de architectuur van middeleeuwse kastelen 
schreef, lijkt ook toepasbaar op het palazzo Salviati: ‘The way in which different parts of 
a palace were linked (…), reflects an architectural staging of the access to the castle, 
through which the architecture gradually revealed itself to the visitor, while he or she 
was drawn deeper and deeper into the innermost part of the structure’.139 Dit is wat er 
met de bezoekers van Jacopo Salviati’s nieuwe appartement gebeurde. Daarnaast 
nodigde de ruimte de bezoeker uit om te mediteren tussen natuur en cultuur, en 
uiteindelijk, als hij de kapel betrad, het bovennatuurlijke. Het is niet onbelangrijk om 
hierbij op te merken dat het water, dat van de bergen naar het huis van Jacopo liep, zich 
ook bewoog van ‘natuur’ naar ‘cultuur’.  

Zoals aangegeven in de eigentijdse beschrijvingen van het appartement, 
vormde de natuur, echt en artificieel, de achtergrond voor Jacopo’s waardevolle en 
belangrijke objecten, zijn antieke beelden. Uit de inventaris, opgemaakt in 1609, weten 
we dat hij in totaal meer dan tweeduizend antieke sculpturen, objecten en fragmenten 
bezat. In de jaren dat het nieuwe appartement werd gebouwd en ingericht tussen 1575 
en 1580, verwierf Jacopo de meeste antieke beelden. Zoals eerder al genoemd had zijn 
agent in Rome, Lorenzo Bonciani, de opdracht gekregen deze voor Jacopo in Rome te 

                                                
138 Borghini, Il Riposo (1584), 628. 
139 Johnson, Behind the Castle Gate: From Medieval to Renaissance, 51-52. 
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vinden en aan te kopen.140 Hierbij had hij hulp van de aartsbisschop Alessandro de’ 
Medici en de abt Alessandro Pucci, die beide voor hem bemiddelden bij paus Gregorius 
XIII.141 Ook als de botanist Agostino del Riccio in zijn ‘l’Agricoltura teorica’ uit 1595 het 
palazzo van Jacopo noemt, valt op dat hij niet alleen de vegetatie in de tuin beschrijft, 
wat van een botanist verwacht kon worden, maar ook veel aandacht schenkt aan de 
sculpturen aldaar. 142  Ook bij Bocchi werd de collectie van antieke beelden sterk 
benadrukt. Hij beschreef zelfs de kwaliteit van de werken: ‘E ammirata la maniera 
dell'artifizio, e pare che nel marmo sia la morbidezza della carne stata portata, cosi sono 
le teste, i petti, le braccia, i piedi con rara industria effigiati’.143 Hiermee gaf hij aan dat 
de verzameling van Jacopo grote kwaliteit had. Een andere beschrijving van het nieuwe 
appartement van Jacopo kwam van twee bezoekers uit Venetië: Giovanni Michiel en 
Antonio Tiepolo. Zij arriveerden in 1579 in Florence om de officiële felicitaties over te 
brengen aan Bianca Cappello voor haar huwelijk met de Groothertog Francesco de’ 
Medici. Tijdens hun verblijf in de stad brachten zij een bezoek aan het Palazzo Salviati. 
Zij beschrijven in hun verslag kort de eigenaar. Jacopo wordt gekarakteriseerd als een 
van de belangrijke Florentijnen aan het hof van de Medici, en zij vermelden dat hij 
familie was van de groothertog: ‘Ma tra li confidenti del granduca, quali sono tutti 
fiorentini, aggiongasi a quelli uno principalissimo, che è il signor Giacomo Salviati, 
parente stretto di Sua Altezza, essendo il duca Cosmo nato di una sorella di suo padre e 
perciò suo cugino germano.’ Zij schrijven onder andere dat ook Jacopo’s vrouw en 
kinderen zeer gewaardeerd werden door de groothertog en zijn vrouw: ‘ha moglie pure 
di casa Salviati, con due figli maschi, onorata grandemente dal granduca e dalla 
granduchessa, e con questa suole il granduca comunicare alcuna cosa e delle non 
vulgari’. Het nieuwe appartement van Jacopo was ten tijde van het bezoek van de 
Venetianen net klaar. In hun verslag merkten de gasten op dat Jacopo ‘een eervol 
huishouden runt, met een appartement gemaakt voor zijn recreatie, verfraaid met zo 
vele, en zulke bijzondere antiquiteiten, en vele andere ornamenten, die keizerlijk 
genoemd kunnen worden, en kunnen wedijveren met die van de groothertog of die 
misschien zelfs wel overstijgen’.144 Natuurlijk was dit deels vleierij en retoriek, maar dat 

                                                
140 Hurtubise, Un famille-temoin, les Salviati, 303. 
141 Utz en Raggio, ‘Skulpturen und andere Arbeiten des Battista Lorenzi’, 40. 
142 BNCF, Agostino Del Riccio, ‘L’Agricoltura teorica’ (1595-96), ms Giovanni Targioni-Tozzetti, 56, vol. 
3, fol. 104r - 234v. 
143 Bocchi, Le bellezze della città (1677), 374. Vertaling: ‘en bewonderenswaardig de kunstzinnigheid, en 
het lijkt erop dat het marmer de zachtheid van het vlees had aangenomen, zo zijn de hoofden, de buiken, 
de armen, de voeten met zeldzame nijverheid gemaakt’. 
144 Fazzini, ‘Collezionismo privato nella Firenze del cinquecento’, 192-193; Segarizzi and Bari (1916), 
Relazioni degli Ambasciatori veneti al Senato, Relazione delli clarissimi signori Giovanni Michiel ed 
Antonio Tiepolo cavalieri ritornati ambasciatori dal granduca di Toscana alli 9 novembre 1579, 270-
271. De gehele beschrijving is als volgt: ‘Ma tra li confidenti del granduca, quali sono tutti fiorentini, 
aggiongasi a quelli uno principalissimo, che è il signor Giacomo Salviati, parente stretto di Sua Altezza, 
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neemt niet weg dat het iets zegt over de ambities en intenties van Jacopo. Het verslag 
van de twee Venetianen is een van de weinige beschrijvingen van de status van Jacopo. 
Men kan er uit opmaken dat hij zeer nauwe banden onderhield met Francesco de’ 
Medici. Zijn vader Alamanno had gedurende zijn leven zijn trouw en steun aan de 
Medici nog moeten bevestigen, en deed dit onder andere door een wapenschild op het 
palazzo Salviati aan te brengen. Voor Jacopo leken dit soort visuele uitingen van trouw 
niet meer nodig. Omdat de relatie tussen de twee families zo goed was, beschouwde hij 
zichzelf niet zozeer ondergeschikt aan, maar bijna als gelijke van de Medicigroothertog. 

Jacopo maakte indruk op zijn gasten en had succes door de grootte van zijn 
collectie, de schoonheid van de schilderijen en sculpturen, en de ingenieuze indeling 
van de ruimtes. Het appartement gaf hem de mogelijkheid om zijn rijkdom, intellect, 
smaak, en interesses te tonen in de ruimte die tevens was bedoeld voor zijn eigen 
recreatie. Dit maakt het contrast met de oude, statige ruimtes op de eerste verdieping, 
alleen maar groter. Daar hingen de geijkte portretten van voorouders en de Medici 
heersers, die men in vele palazzi van patriciërs kon zien. Met het nieuwe appartement 
creëerde Jacopo een persoonlijke ruimte, die tegelijk een museale functie had: hier 
konden de werken die Jacopo met liefde had verzameld, worden getoond. 
Frescoschilderingen, architectuur, moderne sculpturen, antieke beelden, echte en 
artificiële natuur, mythologie, literatuur en religie waren allemaal in één bijzondere 
ervaring opgenomen. 
 
De tuin achter de SS. Annunziata 

Dat Jacopo sterk in de natuur geïnteresseerd was, blijkt ook uit de andere tuin die hij 
bezat. In 1582 schreef Luigi Dovara, ambassadeur van de Groothertog Francesco I de’ 
Medici in Lissabon, vanuit die stad aan Antonio Serguidi, zijn contact in Florence, met 
een dringend verzoek. Hij was ziek geworden, en bij zijn terugkeer in Florence wilde hij 
graag pruimen ontvangen van de bomen van Jacopo Salviati, om, zoals hij schreef, zijn 

                                                                                                                        
essendo il duca Cosmo nato di una sorella di suo padre e perciò suo cugino germano. Questo, imitando il 
padre, che fu il signor Alamano, fratello carnale delli due cardinali Salviati, tanto conosciuti qui, cioè il 
cardinal vecchio, Giovanni, ed il cardinal Bernardo, prior di Roma, non si cura di attendere ad altro che 
alla vita civile e privata, né pensa d'esser promosso o avanzato ad altro stato, e viene riputato la prima 
ricchezza di Toscana, con nome di possedere, tra beni stabili e tra denari, il valore, secondo dicono, di un 
millione d'oro. Di faccia e d'età simile e coetaneo, si può dire, al granduca, ma dissimile in tutto ed il suo 
roversio quanto la gagliardezza, perchè, essendo podagroso e patendo d'orina e di stomaco, sta gran 
parte del tempo non pure in casa ma nel letto. Tiene una casa onoratissima, con uno appartamento fatto 
per sua recreazione, ornato di tante e cosi rare antichità, oltre gli altri ornamenti che si possono dire 
reggi, che compete, e forsi avanza, quelli del granduca, al quale è carissimo ed è tenuto in gran rispetto, 
facendolo sedere e coprire quando si trova seco, quello che non fa con alcun altro fiorentino. Ha moglie 
pure di casa Salviati, con due figli maschi, onorata grandemente dal granduca e dalla granduchessa, e 
con questa suole il granduca comunicare alcuna cosa e delle non vulgari’. 
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heftige dorst te kunnen lessen.145 Deze pruimen moeten bekend hebben gestaan om hun 
sappigheid, of misschien om hun medicinale werking. Dovara’s verzoek toont in ieder 
geval aan dat de fruitbomen van de Salviati goed bekend stonden. In 1565 schreef 
hertog Cosimo I de’ Medici al dat hij geïnteresseerd was in de tuin en in de planten die 
de Salviati hadden gecultiveerd. Hij wilde graag van Alamanno enkele stekjes van de 
mispelboom ontvangen voor zijn eigen tuin in Pisa.146 Na de dood van zijn vader in 1571 
was de tuin tegelijk met het palazzo in het bezit van Jacopo gekomen. Op de beroemde 
kaart van Stefano Buonsignori uit 1594 zien we het perceel, tussen de Via Salvestrina 
(later Via San Sebastiano en nu Via Gino Capponi), Borgo Pinti en de noordelijke 
stadsmuur (afb.49). Aan beide kanten van de tuin bezat de familie een huis: een casino 
in Borgo Pinti, en een casino di delizia in de Via Salvestrina.147 Jarenlang had de familie 
dit stuk land gehuurd,148 en Alamanno was hier begonnen met de aanleg van een 
botanische tuin. Deze gardino di sapere werd al snel beroemd, en vooral de wijngaard 
met de ‘zibibbo’ druiven die hij uit Griekenland had laten overkomen, was vermaard. De 
druif werd uiteindelijk naar zijn eigenaar genoemd: de ‘uva di ser Alamanno’, later 
verbasterd tot ‘Salamanna’. 149  Naast de wijnranken groeiden hier bijzondere en 
exotische planten, waaronder zeer ongewone venkelsoorten.150 Er was een prachtige 
limonaia met citroenbomen, men vond er vele andere fruitbomen en een jasmijnplant 
uit Catalonia. De laatste werd speciaal genoemd door Agostino del Riccio in zijn 
‘Agricoltura sperimentale’. Hij meldde dat deze plant naar Florence was gebracht in de 
late zestiende eeuw en aan Alamanno Salviati was geschonken.151  

In 1579 lukte het Jacopo eindelijk het stuk land te kopen en kon hij beginnen 
aan een grote herinrichting.152 Twee jaar eerder, nog in de tijd dat hij het land huurde, 
was hij al plannen aan het maken om water naar dit perceel te krijgen. Hiermee zou de 
mogelijkheid zich openen om fonteinen en waterwerken aan te leggen. De 
dichtbijgelegen Giardino dei Semplici van de groothertog, die was ontworpen door 

                                                
145 ASF (MAP), MdP 1212, Docid 7820, 3, fol.496. ‘Mi desiderio in questa grave sete che mi ha lassato 
questo male quattro di quelle susine del M.ro S.re Jacopo Salviati’. 
146 ASF (MAP), MdP 220, Docid 4008, fol.71. 11 januari 1564 [1565]. ‘(…) Volendo fare qui in Pisa uno 
giardino di frutti di varie sorte fra li quali vorremo fussino ancora di quelli nespoli di Valdarno che fanno 
le nespole grosse, però ci farete piacere provedercene undici nesti et mandarceli qui con la vostra solita 
diligentia, de vostri, adrizzandoli qui a Ms. Zanobi Marignolli advertendo di mandarli che non piova 
(...)’. 
147 In 1698 wordt de tuin met casino in de via Salvestrina gekocht door de Capponi en zal uiteindelijk 
worden verbouwd tot het huidige Palazzo Capponi. 
148 Cinti en Ferrara, Giardini & giardini. Il verde storico nel centro di Firenze, 135. 
149 Idem, 239. 
150 Agostino del Riccio noemt de ‘Finocchio dolce o finocchio doppio, pianta peregrina e nuova’. Zie: 
Targioni-Tozzetti (1853), Cenni storici sulla introduzione di varie piante nell’agricoltura ed orticoltura 
Toscana, ‘Piante Umbellate’, 60. 
151 BNCF, Agostino Del Riccio, ‘Agricoltura sperimentale’, ms. Giovanni Targioni-Tozzetti, 56, vol. 3. fol. 
104r - 234v. 
152 Cinti en Ferrara, Giardini & giardini. Il verde storico nel centro di Firenze, 135. 
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Niccolò Tribolo in 1545, en de tuin van Don Luigi di Toledo hadden al toevoer van water 
vanaf de rivier de Mugnone. 153 Don Luigi’s tuin lag aan de westkant van die van Jacopo 
en stond bekend om zijn bijzondere fonteinen, ontworpen door de beeldhouwer 
Francesco Camilliani. De belangrijkste en grootste fontein werd door Vasari beschreven 
als ‘zeer indrukwekkend’. 154  Hij voegde daaraantoe dat Camilliani ‘l’ha fatto per 
ricchezza di diverse varie fontane sì fatto, che non ha pari in Fiorenza, né forse in 
Italia’.155 Vasari gaf ook een beschrijving van de rest van de tuin, die vol moet hebben 
gestaan met verschillende beelden van mensen en dieren, in verschillende vormen, 
gemaakt zonder kosten te besparen. Zou Don Luigi’s tuin Jacopo hebben geïnspireerd 
om iets soortgelijks na te streven? In ieder geval was de toevoer van water een eerste 
vereiste. In juni 1580 was het Jacopo eindelijk gelukt een overeenkomst met 
Groothertog Francesco I te sluiten, waarbij werd afgesproken dat het water van de 
Mugnone ook via zijn tuin mocht worden geleid. Nu kon hij beginnen met het 
doorvoeren van grote veranderingen, en langzaam transformeerde de oude botanische 
tuin in een meer ornamentele tuin, gevuld met door de mens gemaakte objecten. 
Jacopo’s nieuwe plan leek geïnspireerd op een klassiek ideaal. Hoewel de kennis van 
tuinen in de oudheid gedurende de zestiende eeuw gelimiteerd was, wist men wel dat in 
deze tuinen sculpturen en ingewikkelde waterwerken aanwezig waren. Bronnen zoals 
Plinius de Oude’s Naturalis Historia en de vele beelden die werden gevonden bij de 
opgravingen van antieke villa’s, bevestigden dit.156 Na de renovatie vinden we tussen de 
planten en bomen nu ook fonteinen, bas-reliëfs, stenen nissen, een ‘grotto di spugne’, 
en vele vrijstaande beelden. Volgens Filippo Baldinucci in zijn Notizie de' professori del 
disegno, stonden in de late zeventiende eeuw nog zeker twintig van deze beelden in de 
tuin, waaronder een antieke sculptuur van Bacchus, een beeld van Diana, enkele vazen, 
en verschillende satyrs.157  

Jacopo’s ideeën voor de nieuwe tuinaanleg waren niet uniek. Uit de 
aantekeningen van de botanist en wetenschapper Ulisse Aldrovandi, weten we dat 

                                                
153 Ibidem. 
154 Deze fontein werd echter in 1573 door Luigi di Toledo verkocht aan de Senaat van Palermo en staat 
tegenwoordig nog steeds op het Piazza Pretoria in dezelfde stad. 
155 Vasari, Le vite (1568), ‘Degl’Accademici del disegno’, 1351. Vertaling: ‘door het ontwerp van de 
fonteinen, de tuin zo had gemaakt, dat deze geen gelijke kende in Florence, en misschien wel niet in 
Italië’. 
156 Plinius is als voorbeeld genoemd door MacDougall. MacDougall, ‘Imitation and Invention’, 119. 
157 Cinti en Ferrara, Giardini & giardini. Il verde storico nel centro di Firenze, 135. ‘Un bacco, l’urnia, un 
satirino della porta, una figura dentro la loggia, un buste sopra la detta loggia, una sivila, un Utunno, un 
busto di bassorilievo, due torsi sopra il cancello, una Diana, un Bacco accanto, un buste sopra il portone 
grande, una figura aaccanto detto portone, un giove, un satire con le Nacchere, figura detto l’Antino, un 
giove in testa alla Ragniana che saeta, una figura a diacere sotto la tribuna, un pilo di marmor con 
bassorilievo’. Baldinucci, ‘Stima di statue fatta dal Signore Baldinucci questo dì 15 settembre 1676 nel 
giardino di S. Eccellenza sopra la Santissima Nonziata’. Zie: AS, Buste II: 38, fasc.9, als eerste vermeld 
in: Karwacka Codini en Sbrilli, Piante e disegni dell' archivio Salviati, noot 1. 
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meerdere tuinen in Florence op deze manier waren vormgegeven. Aldrovandi had niet 
alleen de tuinen van de groothertogen bestudeerd, maar ook die van een aantal 
prominente patriciërs, onder wie Niccolo Gaddi, Giorgio Soderini, Stefano Rosselli en 
Antonio Salviati, de zwager van Jacopo. Over diens tuin schreef hij, dat hij hier ‘bollen 
zag van hout, gemaakt met zeer veel vakmanschap, die konden bewegen en waren 
beschilderd’. Hij voegde hier aan toe dat er ‘geen andere tuin was waar je meer 
buitenlandse bloembollen kon vinden, dan hier’.158 De status van deze tuinen, maar 
vooral die van Don Luigi di Toledo, gelegen als deze was vlak bij die van Jacopo, kan 
een reden zijn geweest om deze na te volgen. We kunnen in ieder geval concluderen dat 
Jacopo’s tuin onderdeel was van een smaak en trend die al langer gaande was onder een 
kleine groep zeer rijke patriciërs.  
 
Twee manieren van patricische zelfrepresentatie 

In dezelfde periode dat de bouw en decoratie van Jacopo’s nieuwe appartement 
plaatsvonden, had de patriciër Ludovico Capponi (1533-1618) opdracht gegeven voor 
het beschilderen van een zaal in zijn nieuwe palazzo aan de Lungarno Guicciardini. De 
vergelijking tussen de opdrachten van deze twee Florentijnse patriciërs is relevant, 
omdat hieruit duidelijk wordt dat de manier waarop Jacopo zijn collectie en 
appartement vormgaf, voor een rijke patricische Florentijn niet de enige manier was. 
Ludovico Capponi en Jacopo Salviati waren opgegroeid in dezelfde tijd. Ludovico’s 
maatschappelijke positie dankte hij, net als Jacopo, voor een groot deel aan de status en 
het grote vermogen van zijn vader.159 De jonge Ludovico ging in 1552 naar Rome, waar 
hij te gast was bij kardinaal Giovanni Salviati, een goede vriend van Ludovico’s neef 
Giovan Battista Capponi.160 De band tussen de twee families was op dat moment zeer 
goed. 
 Rond 1580 had de schilder Bernardino Poccetti de opdracht gekregen de grote 
ontvangstzaal op de eerste verdieping van het Palazzo Capponi te voorzien van 
schilderingen met de talrijke daden van mannen uit de familie Capponi (afb.50).161 Dit 
wordt bevestigd door een omkaderde tekst tussen de deur en een raam: ‘Lodovico al 
sacro fonte nomato Neri di Lodovico Capponi per incitamento a virtù propose ad essere 

                                                
158 Alessandro Tosi, Ulisse Aldrovandi e la Toscana. Carteggio e testimonianze documentarie, 331. ‘In 
Domo domini Salviati, In Horto: Sphera cum omnibus motibus suis ligno miro artificio fabro - facta 
atque depicta. ibi habetur hortus in quo sunt multi peregrini bulbi’. 
159 Ludovico’s vader, Ludovico di Gino (1482-1534), was van de generatie van Jacopo’s grootvader. Dit 
betekent dat hij tijdens de republiek van Florence een belangrijke rol had gespeeld. In 1529 werd hij 
gekozen voor de Otto di Guardia e Balìa, een belangrijke functie. Al snel bleek dat hij niet erg geschikt 
was voor zijn nieuwe taak. Men vond hem te zachtaardig om de overtreders goed te straffen, hoewel zijn 
loyaliteit aan de republiek zeker niet in twijfel werd getrokken. Zie ook: Vasetti, Palazzo Capponi, 45. 
160 Angiolini, ‘Capponi, Ludovico’, DBI, 62. 
161 Van Veen, Cosimo de’ Medici, 17. 
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riguardate le attoni da suoi maggiori per la patria operate MDLXXXV’.162 Ludovico stelt 
de beschouwer voor om de daden van zijn voorouders die zij voor het vaderland hebben 
verricht, te beschouwen als aansporing tot virtù.163 Hiermee wordt duidelijk wat het 
hoofdthema in de zaal is: de afgebeelde heldendaden van Gino, Neri, Piero en Niccolò 
Capponi, mannen die een belangrijke plek hebben ingenomen in de geschiedenis van 
Florence en waaraan volgens Ludovico een voorbeeld kan worden genomen. Door 
zichzelf te plaatsen in een dynastieke rij van grote helden, hoopte Ludovico dat de glorie 
van de beroemde Capponi’s ook op hem zou afstralen. Zoals Julius Kliemann beschreef 
in zijn Gesta Dipinte, behoorde Ludovico tot de elite van Florence, die in een nieuwe rol 
was gedrukt door de opkomst van de alleenheerschappij van de Medici. Dat moet hem 
ertoe hebben gebracht om terug te grijpen naar de tijd toen de familie Capponi nog deel 
had aan de machtsuitoefening in de stad. Ludovico wilde het verleden levend houden 
door het af te beelden.164 De schilderingen zijn een uitdrukking van liefde voor de 
geboortestad Florence. 165  ‘Analogamente, anche gli affreschi di Poccetti dovevano 
anzitutto evocare i servigi resi dai Capponi alla patria fiorentina – indipendentemente 
dal suo governo’, zij moeten herinneren aan de dienstbaarheid aan de stad, aan het 
vaderland, onder welke regeringsvorm dan ook.166 In de verschillende teksten die boven 
de schilderingen zijn aangebracht wordt dikwijls benadrukt dat de Capponi’s handelden 
in naam van het volk. Het geheel komt samen in de grote, geschilderde wapenschilden 
van groothertog Ferdinando en diens vrouw. Ludovico gaf hiermee aan dat, zoals de 
Capponi’s het vaderland altijd al hadden gediend, zij dit bleven doen nu Florence onder 
groothertogelijk bestuur was gesteld. In de praktijk liet Ludovico dit zien door allerlei 
functies aan het hof te vervullen.167 Het ophemelen van zijn voorgeslacht en zijn inzet 
voor de groothertog waren twee kanten van dezelfde medaille. Hij toonde dat hij erin 
geslaagd was om zichzelf en zijn familie ook aan het einde van de zestiende eeuw in de 
gunst van de Medici te houden. Bij Jacopo Salviati lag dit geheel anders. Zijn vader 
Alamanno had de banden met de groothertog al zodanig aangehaald, dat er voor Jacopo 

                                                
162 Vertaling: ‘Ludovico, gedoopt als Neri di Ludovico Capponi, stelt voor om ter aansporing tot deugd te 
kijken naar de daden die zijn voorvaderen voor het vaderland hebben verricht 1585’. 
163 Het jaartal 1585 geeft aan dat de zaal toen waarschijnlijk grotendeels af was. 
164 Kliemann, Gesta dipinte, 159. 
165 Kliemann en Rohlmann, Italian frescoes, 51. 
166 Kliemann, Gesta dipinte, 162.  
167 Hij werd een page aan het hof en begeleidde in 1560 Cosimo de’ Medici’s dochter Lucrezia naar 
Ferrara waar zij trouwde met Alfonso II d’Este. Hamilton, The sources of Bernardino Poccetti’s style, 54. 
In 1570 vergezelde hij de hertog op zijn reis naar Rome, waar deze gekroond zou worden tot groothertog. 
Na de dood van Cosimo in 1574 mocht Ludovico een rol spelen bij de uitvaart. Angiolini, ‘Capponi, 
Ludovico’, DBI, 63. In opdracht van de nieuwe hertog Francesco de’ Medici begeleidde hij in 1584 
opnieuw een dochter van Cosimo, die trouwde met Vincenzo Gonzaga. In 1589 was Ludovico weer op de 
voorgrond bij het hof; hij deed mee met de triomfale intocht van Christina van Lotharingen, de bruid 
van Ferdinando I de’ Medici. Vasetti, Palazzo Capponi, 52. 
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geen de noodzaak bestond de bijdrage die de Salviati hadden geleverd aan de politieke 
en militaire roem van de stad te memoriseren, en evenmin om zelf allerlei hoffuncties te 
vervullen. De status van de Salviati in Florence en hun relatie tot de familie Medici 
waren duidelijk. Jacopo’s familieportretten en de portretten van de groothertog en zijn 
broer hingen, zoals gezegd, in ruimtes die door Bocchi in zijn beschrijving waren 
afgedaan met één zin. Voor zijn persoonlijke appartement koos Jacopo voor de verhalen 
van Homerus, de liefdes- en heldendaden van Hercules, landschappen en dieren, en 
vele antieke sculpturen om zichzelf te presenteren in Florence. Hij kon het zich, door 
zijn onbetwiste status van voornaamheid in de stad, veroorloven de bezoeker van zijn 
huis een veel persoonlijkere kant van zichzelf te laten zien. Dit was meer dan Ludovico 
en vele telgen van andere patriciërsfamilies ooit zouden hebben gekund in hun palazzi. 
 
Conclusie 

Het nieuwe appartement van Jacopo op de begane grond bestond uit verschillende 
ruimtes, waaronder twee kamers, een binnenplaats met twee galerijen, een grot, een 
loggia, een tuin en een privékapel. Deze werden allemaal op het zelfde moment 
ontworpen en ingericht. De inrichting bestond uit vele kunstwerken die Jacopo of had 
geërfd, of zelf had aangekocht. Bij de aanschaf van de antieke beelden, lijkt de kwaliteit 
van het individuele object een rol te hebben gespeeld, maar tevens de grote hoeveelheid 
werken die hij bij elkaar kon krijgen. De inhoudelijke thematiek van de sculpturen lijkt 
er voor Jacopo minder toe te hebben gedaan. Zij waren vooral bedoeld als passende 
decoratie voor de binnenplaats en tuinen. De verschillende ruimtes van het nieuwe 
appartement waren niet alleen fysiek met elkaar verbonden, maar hebben twee 
gemeenschappelijke thema’s. De eerste was ‘natuur’. Echte planten en bomen in de tuin 
groeiden in het nieuwe appartement van Jacopo vlakbij fresco’s met landschappen en 
afbeeldingen van verschillende diersoorten. Het tweede thema was de antieke oudheid. 
Sculpturen uit het antieke Rome, door Jacopo aangekocht, waren geplaatst onder 
fresco’s met verhalen uit de Griekse mythologie en literatuur, in een naar een Grieks 
peristilium gemodelleerde ruimte. De scenes uit de Odyssee waren hier niet gebruikt als 
metaforen voor specifieke eigenschappen die benadrukt dienden te worden, maar het 
verhaal is gebruikt als algemene allegorie voor de levensloop van de mens.168 De 
afgebeelde verhalen boden tegelijk de mogelijkheid om de natuur, het liefdesspel, en 
avontuur weer te geven. De daden van Hercules werden aangegrepen om liefdesscènes 
te tonen in weelderige landschappen, de Odyssee voor de zeelandschappen, monsters, 
                                                
168 De Odyssee als metafoor voor het gehele leven vindt men bij Ludovico Dolce, maar ook in Natale 
Conti’s Mythologiae (eerste uitgave 1551). Dit was een standaard werk voor de klassieke mythologie in 
de zestiende eeuw. Zie voor de beschrijving van de Odyssee en zijn betekenis: Conti (1616), Mythologiae, 
boek IX, 490-493.  
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en bijzondere dieren. De afbeeldingen van de Batracomyomachia waren uniek, en 
zorgden voor een vrolijke noot. Het komische aspect komt terug in de keuze van een van 
de scenes van Hercules, waarin hij door Omphale wordt bespeeld. Met de verbouwing 
van het palazzo in de via del Corso, en de aanleg van zijn nieuwe appartement, 
veranderde Jacopo op geheel eigen wijze het bestaande gebouw in een bijna museale 
ruimte. De bezoeker kon de collectie van Jacopo bewonderen en een beeld krijgen van 
de persoonlijke smaak van de opdrachtgever.  
 In het appartement kan slecht zijdelings een relatie worden gelegd met de 
Medici hertogen. De voorstellingen met Hercules en Odysseus komen ook voor in 
Palazzo Vecchio, en de natuurwetenschappelijke interesse kan zijn oorsprong gevonden 
hebben in de voorbeelden uit de Medici-collectie. Daar blijft het echter bij. Jacopo liet 
niet, zoals zijn grootvader in de villa bij Ponte alla Badia had gedaan, de familieband 
tussen Medici en Salviati visueel bevestigen, en evenmin liet hij wapenschilden van de 
groothertogen aanbrengen, zoals zijn vader Alamanno. De relatie met de Medici was na 
de strubbelingen met Giovanni en Bernardo, in een zeer rustig vaarwater gekomen. Als 
zoon van de hertoggezinde Alamanno, en opgegroeid in Florence, had Jacopo 
bovendien weinig van deze conflicten meegekregen. Zijn relatie met het hof was goed, 
hij was invloedrijk, en tegelijk had hij de groothertog vrijwel niet nodig om zijn positie 
in de stad te verbeteren. Dit verklaart mogelijk de afwezigheid van vele Medici 
symbolen in de vertrekken, en de aanwezigheid van maar enkele Mediciportretten in de 
sala grande. Hij voelde geen behoefte de banden tussen het hof en zijn familie te tonen, 
omdat hij hier zijn identiteit niet aan hoefde te ontlenen. De familieband tussen de 
Salviati en de Medici was zo nauw en vanzelfsprekend, dat Jacopo ervoor kon kiezen 
deze niet tot thema te maken bij zijn zelf-representatie, en aldus te laten zien dat hij zich 
niet aan de heersende familie ondergeschikt achtte. 
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afb.1: Palazzo Salviati in de via del 
Corso, Florence. Foto auteur. 

afb.2: Niccolò Gaspero Paoletti en Giuseppe 
Salvetti, plattegrond van het appartement 
van Jacopo Salviati in Palazzo Salviati, 1768, 
37 x 49,7 cm. AS, Buste I, 129, fasc.18. 

afb.3: Baccio Bandinelli, 
Kruisafneming, pen en inkt, aquarel, 
38,5 x 28,1 cm, privéverzameling Danny 
Katz, London. 

afb.4 Alessandro Allori naar Bandinelli, 
Kruisafname, ca. 1550, olieverf op koper, 
70 x 54 cm., Museo del Prado Madrid. 
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afb.5: Donatello, Christus’ hemelvaart en Petrus ontvangt de sleutels, 1428-1430, marmeren 
reliëf, 40,9 x 114,1 cm., Victoria and Albert Museum, London. 

afb.6: Andrea del Sarto, Heilige familie 
‘Sacra Famiglia Barberini’, ca. 1528, 

olieverf op paneel, 140 x 104 cm., Galleria 
Nazionale, Rome. 

afb.7: Antonio Correggio, Ecce Homo, ca. 
1526, olieverf op paneel, 99 x 80 cm., 

National Gallery, Londen. 

afb.8: Alessandro Allori, Christus in Limbo, 
ca. 1578, olieverf op paneel, 129 x 165 cm.,  

Galleria Colonna, Rome. 
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afb.9: Alessandro Allori en werkplaats, plafond van de Sala 
d’Ercole, fresco, Palazzo Salviati, Florence.  
Bron: Gregori, ‘Il Palazzo Portinari-Salviati’ (1982). 

afb.10: Giovanni Fiammingo (?), details Sala d’Ercole, fresco, 
Palazzo Salviati, Florence. 
Bron: Gregori, ‘Il Palazzo Portinari-Salviati’ (1982). 
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afb.11: Alessandro Allori 
en werkplaats, embleem 

van Hercules, detail.  

afb.12: Alessandro Allori en werkplaats, emblemen van de 
Salviati, details Sala d’Ercole, fresco, Palazzo Salviati, Florence. 

Bron: Gregori, ‘Il Palazzo Portinari-Salviati’ (1982). 

afb.14: Alessandro Allori en werkplaats, 
Hercules verslaat de Hydra, fresco, Palazzo 
Salviati, Florence.  Bron: Gregori, ‘Il Palazzo 

Portinari-Salviati’ (1982). 

afb.13: Alessandro Allori en werkplaats, 
Hercules en Omphale, fresco, Palazzo 

Salviati, Florence. Bron: Gregori, ‘Il Palazzo 
Portinari-Salviati’ (1982). 

afb.15: Alessandro Allori en werkplaats, 
Hercules en Nessus, fresco, Palazzo Salviati, 

Florence. Bron: Gregori, ‘Il Palazzo Portinari-
Salviati’ (1982). 



 

 -158- 

       

       
 
 

 
 
 

afb.16: Binnenplaats van het nieuwe 
appartement, Palazzo Salviati, Florence. 
Bron: Gregori, ‘Il Palazzo Portinari-Salviati’ 
(1982). 

afb.17: Bucranium, binnenplaats Palazzo 
Salviati, Florence. Bron: Pampaloni, ‘Il 
Palazzo Portinari-Salviati’ (1960). 

afb.18: Nissen waar de beelden van Romeinse keizers in 
stonden, binnenplaats Palazzo Salviati, Florence. 
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afb.19: Alessandro Allori en werkplaats, Odysseus verblindt Polyphemus, fresco, 
binnenplaats Palazzo Salviati, Florence. Foto: auteur. 

afb.21: Alessandro Allori en werkplaats, 
Odysseus en Aeolus, fresco, binnenplaats 

Palazzo Salviati, Florence. Foto: auteur. 

afb.20: Alessandro Allori en werkplaats, 
Odysseus ontsnapt, fresco, binnenplaats 
Palazzo Salviati, Florence. Foto: auteur. 

afb.22: Alessandro Allori en werkplaats, 
Odysseus bij Circe, fresco, binnenplaats 
Palazzo Salviati, Florence. Foto: auteur. 
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afb.23: Alessandro Allori en 
werkplaats, Odysseus en 
Teresias, fresco, binnenplaats 
Palazzo Salviati, Florence.  
Foto: auteur. 

afb.24: Alessandro Allori en werkplaats, 
Odysseus en de Sirenen, fresco, 
binnenplaats Palazzo Salviati, Florence. 
Foto:auteur. 

afb.25: Alessandro Allori en werkplaats, 
Odysseus bij Scylla en Charybdis, fresco, 
binnenplaats Palazzo Salviati, Florence. 
Foto:auteur. 

afb.26: Alessandro Allori en werkplaats, 
Odysseus bij Calypso, fresco, binnenplaats 
Palazzo Salviati, Florence.  
Foto:auteur. 

afb.28: Alessandro Allori en werkplaats, 
Odysseus en Nausicaä, fresco, binnenplaats 
Palazzo Salviati, Florence.  
Foto: auteur. 
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afb.27: Alessandro Allori en werkplaats, Odysseus en de nymf Leukothea, fresco, binnenplaats 
Palazzo Salviati, Florence. Foto:auteur. 

afb.29: Alessandro Allori en werkplaats, 
Athena verandert Odysseus in een 

bedelaar, fresco, binnenplaats Palazzo 
Salviati, Florence. Foto: auteur. 

afb.30: Alessandro Allori en werkplaats, 
discuswerpen, fresco, binnenplaats Palazzo 

Salviati, Florence. Foto: auteur. 

afb.31: Alessandro Allori 
en werkplaats, Odysseus 

en de honden van 
Eumaeüs, fresco, 

binnenplaats Palazzo 
Salviati, Florence.  

Foto: auteur. 
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afb.32: Alessandro Allori en werkplaats, 
Odysseus en Irus, fresco, binnenplaats 
Palazzo Salviati, Florence. Foto: auteur. 

afb.33: Alessandro Allori en werkplaats, 
Boogschietwedstrijd, fresco, binnenplaats 
Palazzo Salviati, Florence. Foto: auteur. 

afb.34: Alessandro Allori en werkplaats, 
Het weerzien met Penelope, fresco, 
binnenplaats Palazzo Salviati, Florence. 
Foto: auteur. 

afb.35: Alessandro Allori, Odysseus bij 
Aeolus, pen en inkt, aquarel en wit hoogsel 
over zwart krijt, 30,3 x 23,8 cm.,  
British Museum, London. 
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afb.36: Sirenes uit embleemboeken, 1546 en 1591, houtsneden. 

afb.37: Alessandro Allori en werkplaats, details uit de Odyssee, binnenplaats Palazzo Salviati. 
Bron: Gregori, ‘Il Palazzo Portinari-Salviati’ (1982). 

afb.38: Alessandro Allori en werkplaats, Batracomyomachia: ontmoeting tussen muis en kikker, 
fresco, Palazzo Salviati, Florence. Bron: Gregori, ‘Il Palazzo Portinari-Salviati’ (1982). 
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afb.39: Alessandro Allori en werkplaats, Batracomyomachia: 
koning muis, fresco, Palazzo Salviati, Florence.  
Bron: Gregori, ‘Il Palazzo Portinari-Salviati’ (1982). 

afb.40: Alessandro Allori en werkplaats, Batracomyomachia: de muizen trekken 
ten strijde, fresco, Palazzo Salviati, Florence.  
Bron: Gregori, ‘Il Palazzo Portinari-Salviati’ (1982).  
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afb.41: toegeschreven aan Apollonio di Giovanni, Odyssee, 1440-1450, 
tempera op paneel, Wawel Royal Castle, Lanckoronski collectie, Krakow. 

afb.42: toegeschreven aan Apollonio di Giovanni, Odyssee, 1440-1450, 
tempera op paneel, Wawel Royal Castle, Lanckoronski collectie, Krakow. 

afb.43: toegeschreven aan Apollonio di Giovanni, Odyssee, 1440-1450, 
tempera op paneel, 19.1 x 94.9cm., The Frick Pittsburgh. 

afb. 44: toegeschreven aan Apollonio di Giovanni, Odyssee, 1435-1445, 
tempera op paneel, 42 x 131.7 cm., Art Institute Chicago. 
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afb.45: Jan van der Straet, Penelope bij 
het weefgetouw, olieverf op paneel, 
plafond Sala di Penelope, Palazzo 
Vecchio, Florence.  

afb.46: Antonio di Benedetto, ontwerptekening 
voor de tuin van Palazzo Salviati in Florence. AS, 
Piante nr.15. Bron: Karwacka Codini en Sbrilli, 
Piante e disegni dell’ archivio Salviati, 1993. 

afb.47: Antonio di Benedetto, 
ontwerptekening voor de tuin van 
Palazzo Salviati, met loop van de 
waterleiding door de loggia, tuin 
en eindigend in de grot, Florence. 
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afb.48: Alessandro Allori 
en werkplaats, Noli me 

tangere, fresco, privékapel 
Palazzo Salviati, Florence. 
Bron: Gregori, ‘Il Palazzo 
Portinari-Salviati’ (1982). 

afb.49: Stefano Buonsignori, 
kaart van Florence, 1594, detail 
van de tuin van Jacopo Salviati. 

afb.50: Bernadino Poccetti, Sala Grande met de daden van de Capponi, Palazzo Capponi, Florence. 
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5. DE SALVIATI-KAPEL IN SAN MARCO 

Religieuze interesses verbeeld 

Filippo (1515-1572), Averardo (1542-1595)  
en Antonio Salviati (1554-1619) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 

In zijn Le bellezze della Città beschrijft Francesco Bocchi de kapel van de heilige 
Antoninus Pierozzi (1389-1459), voormalig aartsbisschop van Florence, in de San Marco 
kerk: ‘fatta da Averardo, e da Antonio Salviati con ispesa grandissima, dove si deeporre 
il corpo di S. Antonino, è cosa più tosto regia, che civile’, ‘meer koninklijk dan voor een 
gewone burger’.1 Hij gaf hiermee aan hoe bijzonder en rijk gedecoreerd de kapel was, 
maar ook hoe kostbaar. Het gehele project was tussen 1579 en 1591 gerealiseerd door de 
twee broers Averardo en Antonio Salviati, nadat hun vader Filippo Salviati hiervoor 
opdracht had gegeven in zijn testament. Het was een van de grootste en duurste 
kapellen uit de late zestiende eeuw in Florence. In contemporaine bronnen wordt over 
verschillende bedragen gesproken,2 maar uit het quaderno della fabbrica, het kasboek 
van het bouwproject, weten we dat het gehele project zeker 34.000 scudi heeft gekost.3 
Voor het ontwerp van de kapel hadden Averardo en Antonio de architect en 
beeldhouwer Giambologna aangenomen. Daarnaast vervaardigden onder andere de 

                                                
1 Bocchi, Le bellezza della città, 11. Vertaling: ‘[de kapel] gerealiseerd door Averardo en Antonio Salviati 
met zeer hoge kosten, waar het lichaam van de heilige Antoninus werd gelegd, was meer koninklijk dan 
voor een gewone burger’. 
2 In een brief van Simone Fortuna aan de hertog van Urbino van 27 oktober 1581 staat dat de kapel meer 
dan 40.000 scudi gaat kosten. Pope Hennessy, Italian high renaissance and baroque sculpture, 86. 
Richa noemt in de achttiende eeuw een bedrag van 80.000 scudi. Dit lijkt dus overdreven. Richa, Notizie 
Istoriche, VII, 145. 
3 Karwacka Codini, ‘The plans and the work-site of Sant’ Antonino’s chapel’, 1221. 
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kunstenaars Alessandro Allori, Giovanni Battista Naldini, Francesco Morandini, 
Domenico Passignano en Pietro Francavilla de indrukwekkende hoeveelheid 
schilderingen en sculpturen. 

Over de kapel is een aantal gedrukte primaire bronnen overgeleverd. De 
belangrijkste contemporaine beschrijving is opgetekend door Tomasso Buoninsegni. In 
zijn Descrizzione della traslazione del corpo di S. Antonino, arcivescovo di Firenze 
(1589), gepubliceerd net na de voltooiing van de kapel, vinden we een uitgebreide 
beschrijving van de schilderingen en beelden, samen met een verslag van de dag dat het 
lichaam van de heilige in de nieuwe kapel werd geplaatst. Ook Antonio Francesco Gori’s 
Descrizione della Cappella di S. Antonino arcivescovo di Firenze (1728) helpt ons een 
goed beeld te krijgen van de situatie in de achttiende eeuw en de veranderingen die de 
ruimte in de loop der tijd had ondergaan. Ondanks haar artistieke rijkdom, is deze kapel 
in kunsthistorische studies lange tijd onderbelicht gebleven. Pas met het proefschrift 
van Michael Flack uit 1986 kwam er meer aandacht voor de decoratie en bijzondere 
iconografie.4 In 1996 werd het volledige quaderno della fabbrica gepubliceerd door Ewa 
Karwacka Codini en Miletta Sbrilli. Hiermee werd de informatie over betalingen en de 
kunstenaars die aan dit project werkten zeer toegankelijk.5 In meer recente literatuur 
wordt de kapel in verband gebracht met de politiek van de Medici-groothertogen, de 
zestiende-eeuwse cultus rond de heilige Antoninus, en de verheerlijking van 
Savonarola.6 Sally Cornelison geeft in het recent verschenen boek, The art and the relic 
cult of St. Antoninus in Renaissance Florence (2012), het meest volledige beeld van het 
project. Zij maakt duidelijk dat het ontwerp van de kapel niet alleen de cultus van de 
heilige Antoninus promootte, maar tegelijk de nauwe relatie tussen de familie Salviati 
en de familie Medici weergaf. Deze ideeën zullen in dit hoofdstuk verder worden 
aangevuld. Bovendien zal worden betoogd dat de persoonlijk interesse van Filippo 
Salviati en zijn twee zonen in de vijftiende-eeuwse boeteprediker Girolamo Savonarola, 

                                                
4 Flack (1986), Giambologna’s cappella di Sant’ Antonino for the Salviati family: an ensemble of 
architecture, sculpture, and painting. 
5 Karwacak Codini en Sbrilli (1996), Il quaderno della fabbrica della cappella di Sant' Antonino in San 
Marco a Firenze; Manoscritto sulla costruzione di un' opera del Giambologna; Karwacka Codini 
(2003), ‘The plans and the work-site of Antonino's chapel in St. Mark's in Florence - the work of 
Giambologna - in a manuscript in the Salviati Archives’, Proceedings of the First International Congress 
on Construction History. Bertrand Jestaz had een gedeelte van het quaderno al eerder gepubliceerd. 
Jestaz (1995), Le livre journal de la fabrique de la chapelle Salviati a Saint-Marc de Florence (1579-
1594). 
6 Schraven (2006), Festive Funerals: funeral apparati in early modern Italy, particulary in Rome; 
Ben-Aryeh Debby (2008), ‘Giambologna's Salviati reliefs of St. Antoninus of Florence: saintly images 
and political manipulation’, Renaissance studies: journal of the Society for Renaissance Studies, vol.22 
(2), 197-220; Cole (2011), Ambitious Form. Giambologna, Ammanati, and Danti in Florence; 
Cornelison (2012), The art and relic cult of Saint Antoninus in Renaissance Florence. 
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en hun relatie met de non Caterina de’ Ricci, een belangrijke rol speelden in de opdracht 
voor, en decoraties van de kapel. 
 
De Florentijnse tak van de familie 

Filippo Salviati was de kleinzoon van Alamanno (1459-1510), de stamvader van de 
‘Florentijnse’ tak  van de familie. In 1538 was hij getrouwd met Maria Gualterotti, de 
dochter van Francesca Salviati (1503-1572) en Piero Gualterotti. Opnieuw werd er door 
dit huwelijk een relatie gevormd tussen personen uit de ‘Florentijnse’ en ‘Romeinse’ tak 
van de familie. Filippo en Maria kregen samen zeven dochters, Leonora, Caterina, 
Isabella, Alessandra, Nannina, Cassandra en Agnoletta,7 en twee zonen, Averardo en 
Antonio. Filippo’s vader Averardo (1489-1553) had samen met diens broer Piero (1504-
1564) eerst de leiding over de banken van Jacopo Salviati (1461-1533) overgenomen 
toen deze zich in Rome ging vestigen. In 1532, vlak voor de dood van Jacopo, namen zij, 
samen met Filippo de Salviati, de bank in zijn geheel over. Tussen 1533 en 1560 
openden ze acht nieuwe vestigingen.8 De textielhandel in Florence floreerde en het 
gebruik van luxegoederen nam toe. De elite van de stad spendeerde steeds meer aan 
zijde en bijzondere stoffen, voor kleding, de inrichting van hun huizen, maar 
bijvoorbeeld ook voor de decoratie van kapellen.9 Filippo’s compagnia profiteerde hier 
van. Hij deed regelmatig zaken met Cosimo I de’ Medici, die bestellingen plaatste voor 
kleding, textiel en knopen. Tijdens de graantekorten in 1562 gaf Cosimo aan Filippo de 
opdracht om de graanproductie voor Toscane te regelen.10 Filippo kreeg daarmee de 
controle over grote gebieden die graan produceerden, en zijn familie zou dit recht tot 
ver in de achttiende eeuw houden.11 In 1572 gaf Cosimo hem een opdracht van geheel 
andere orde: hij zou voor de hertog tweehonderd slaven van de eilandengroep Sao Tomé 
en Principe halen.12 Daarnaast liet de groothertog veel van zijn betalingen en andere 
geldzaken door de bank van de Salviati uitvoeren.13 Filippo’s aanzien was niet alleen 

                                                
7 Leonora was getrouwd met Ottavio Bardi, Caterina met Giovanni Niccolini, die later de Niccolini-kapel 
zou laten bouwen in de Santa Croce. Isabella was getrouwd met Jacopo Salviati en zij woonden in 
Palazzo Salviati in de via del Corso. Alessandra was gehuwd met Alfonso Strozzi. Naninna, Cassandra en 
Agnoletta waren ingetreden in het klooster van San Vincenzo in Prato. 
8 Vijf daarvan waren in Florence, één in Pisa, één in Venetië en één in Antwerpen. Pinchera, Lusso e 
decoro, 7; Karwacka Codini, Archivio Salviati, 32-33 en 35, noot 19. 
9 Goldthwaite, The economy of Florence, 382. 
10 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 6. 
11 Ibidem. 
12 Cosimo de’ Medici in een brief aan Jacopo Bardi. ASF, 238, fol.53. 12 februari 1571 [1571]. 
13 Voor betalingen die via de bank van de Salviati werden gedaan zie: ASF, 638, fol.411. 8 maart 1552 
[1553]. Ook werden kostbare spullen aangekocht, waaronder gouden knopen uit Lyon: ASF, 225, fol.25. 
22 december 1565; een smaragd: ASF, 220, fol.61. 9 oktober 1564; 50 blazen van muskusherten ‘per 50 
vesciche di musco fatteci venire da Venetia’: ASF, 225, fol.17. 29 oktober 1565. De bank hield ook 
waardevolle spullen vast voor de groothertog, zoals parels uit Spanje: ASF, 221, fol.126. 30 december 
1572. De betalingen via de Salviatibank liepen na de dood van Filippo door, via Averardo en Antonio: 
ASF, 241, fol.86. 12 januari 1572 [1573].  
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groot door zijn vermogen. Zijn zakelijke successen werden in 1571 bekroond met de 
politieke functie van senator. 14  Zijn zonen Averardo en Antonio plukten hier de 
vruchten van. Zij bleven door de nog steeds groeiende handel zeer welvarend, en 
Averardo werd in 1588 eveneens tot senator gekozen.15 
 
Twee vrome interieurs 

Antonio, de jongste zoon van Filippo, had via zijn eerste huwelijk met Lucrezia da 
Gagliano in 1575 een paleis in de via Cocomero (nu via Ricasoli) in bezit gekregen 
(afb.1).16 De eerste verbouwing van het palazzo vond plaats rond 1593, mogelijk ter 
gelegenheid van zijn tweede huwelijk met Cassandra Guadagni.17 Bernardino Poccetti 
was vanaf 1595 aan het werk in het palazzo en bracht schilderingen aan in verschillende 
ruimtes.18 Ook was hij verantwoordelijk voor de decoratie van de privékapel van het 
palazzo. De schilderingen in de kapel op de eerste verdieping, en in vier kamers op de 
begane grond zijn bewaard gebleven. De ruimtes zijn gedecoreerd met in het midden 
van het plafond een grote oudtestamentische scène, en een serie voorstellingen uit 
Genesis in de lunetten. Doorlopend in de vier woonvertrekken zijn de verhalen van 
Abraham, Isaac, Jacob en Jozef geschilderd.19 Het is de genealogie van Abraham’s 
                                                
14 Karwacka Codini en Sbrilli, Il quaderno della fabbrica, X. 
15 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 228. 
16 Karwacka Codini en Sbrilli, Il quaderno della fabbrica, X. 
17 Vasetti, ‘Alcune puntualizzazioni segli allievi di Bernardino Poccetti’, 73. 
18 Poccetti en zijn werkplaats werden ‘a stanza’ (per zaal) betaald. De meester kreeg 40 scudi, de 
werkplaatsmedewerkers 30. Fumagalli, ‘Florence’ in: Spear en Sohm, Painting for profit, 196. Schilders 
uit de werkplaats van Poccetti werkten aan de grotesken in verschillende ruimtes. Zie hiervoor ook: 
Vasetti, ‘Alcune puntualizzazioni segli allievi di Bernardino Poccetti’, 73-74. 
19 In de eerste kamer is dat een voorstelling van de dronken Noah (Gen. 9:20-23) in de centrale scene. Er 
omheen is het verhaal van Abraham verbeeld. We zien Abraham, Sara en Lot vertrekken naar Kanaän 
(Gen. 12:4-7), de scheiding van Lot en Abraham (Gen. 13:5-11), God die een zoon aan Abraham belooft 
(Gen. 15: 7-12), God die aan Abraham de vlucht van de Hebreeën naar Egypte voorspelt (Gen.15:12-17), 
Hagar en Ismaël (Gen. 16:15-16), Abraham die besnijdt (Gen. 17:23-27), God die met twee engelen aan 
Abraham verschijnt (Gen. 18:1-15) en Abraham en Isaac die de berg beklimmen (Gen. 22:34). De tweede 
kamer heeft in het midden een voorstelling van Bathseba en David (2 Sam. 11), en in de lunetten is het 
leven van Isaac, beginnend bij de geboorte van Isaac (Gen. 21:1-7), gevolgd door een scene met Rebecca 
die van haar paard afstijgt (Gen. 24:64), Isaac die Rebecca als zijn zus aan Abimelech voorstelt (Gen. 
26:8), Isaac die toegeeft dat Rebecca zijn vrouw is (Gen. 26:9-11), Isaac die strijdt om de waterbronnen 
tegen de Filistijnen (Gen. 26:12-25), Isaac die tot een overeenkomst komt met Abimelech (Gen. 26:26-
31), en als laatste Isaac die Jacob zegent (Gen. 27). De derde kamer heeft in het midden een voorstelling 
van Efraim die zijn vrouw dood aantreft. In de lunetten zien we het verhaal van Jacob, met als eerste de 
droom van Jacob (Gen. 28:10-18), dan Jacob die Rachel ontmoet (Gen. 29:6-14), de vlucht van Jacob 
(Gen. 31:17-21), Laban die zich losmaakt van Jacob (Gen. 32:1-2), Esau met vierhonderd soldaten (Gen. 
32:23-33), Jacob die vecht tegen Esau (Gen. 33:1-20), Jacob die Esau kalmeert (Gen. 33:8-15) en de 
zonen van Jacob die terugkeren in het huis van Josef (Gen. 43:15-33). In de vierde kamer vinden we in 
het midden de vlucht van Lot en zijn dochters uit Sodom en Gomorra. In de lunetten is het leven van 
Jozef verbeeld. We zien de andere zonen van Jacob die Jozef willen vermoorden (Gen. 37:18-20), Jozef 
die de droom uitlegt aan de farao (Gen.41:14-35), Jozef in een eretocht (Gen. 41:37-45), de broers die 
Jozef bezoeken als hij graanbeheerder is van Egypte (Gen. 42:6-7), Jozef die met zijn broers eet (Gen. 
43:24-34), Benjamin die wordt ontdekt met de gestolen gouden beker (Gen. 44:6 13), Jozef die zich 
onthult tegenover zijn broers en Benjamin omhelst (Gen. 45:1-15), Jacob die besluit met zijn volk naar 
Egypte te trekken (Gen. 46:1-7), en als laatste de ontmoeting van Jacob en Jozef (Gen. 46:28-31). Zie 
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geslacht, en de schilderingen verbeelden dus naast religieuze voorstellingen een 
familiegeschiedenis. Van de inboedel van het palazzo is een inventaris bewaard 
gebleven, opgemaakt in 1636 na de dood van Antonio’s tweede vrouw. Hieruit blijkt dat 
de inrichting verder vrij sober was.20 Er wordt een klein aantal schilderijen genoemd, 
waaronder werken van Botticelli en Ghirlandaio, een buste van de heilige Antoninus, 
een serie van tweeënvijftig portretten van beroemde mannen en portretten van de 
groothertog Ferdinando de’ Medici en Filippo Salviati. 21  Dit was voor een rijke 
patricische familie in Florence een zeer eenvoudig lijst, en hieruit zou geconcludeerd 
kunnen worden dat Antonio geen grote liefde koesterde voor het verzamelen van 
kunstwerken, antieke sculpturen of andere kostbare objecten. 

Filippo’s oudste zoon Averardo erfde na de dood van zijn vader in 1572 het 
familiepaleis in de via del Palagio (nu via Ghibellina).22 Dit huis was al sinds de 
veertiende eeuw in het bezit van familie. Het gebouw lag in het quartiere Santa Croce, 
vlak bij de Badia, en was rond 1437 in opdracht van Alamanno Salviati (1389-1456) 
verbouwd.23 Door deze renovatie en uitbreiding werd dit het eerste grote familiepaleis 
van de Salviati in de stad (afb.2). Averardo woonde hier met zijn vrouw Alessandro 
Nerli en hun drie kinderen, Filippo, Lisabetta, en Lucrezia. Een vierde dochter, Maria 
Magdalena (1582-1585), was op jonge leeftijd gestorven. Averardo had net als Antonio 
weinig interesse in het verzamelen van kunstwerken of kostbare objecten, al leek hij wel 
meer schilderijen te bezitten dan zijn broer. Uit de inventaris opgemaakt in 161924 valt 
op dat in bijna elke ruimte een ‘quadro in asse entrovi una Vergine’, een schilderij op 
paneel met de Maagd, te vinden was. Ook de andere genoemde werken hadden bijna 
allemaal een religieus onderwerp.25 Helaas wordt uit de inventaris niet duidelijk wie de 

                                                                                                                        
voor verdere beschrijvingen ook: Vasetti, ‘Alcune puntualizzazioni segli allievi di Bernardino Poccetti’, 
96-97. 
20 Flack, Giambologna’s cappella di sant’Antoninus, 6 en 7. ASF, Eredita Salviati, filza 73, insert 282, 
fol.311. 
21 Ibidem. 
22 Pinchera, Lusso e decoro, 13. Filippo had zelf nog enkele huizen in de via de’ Pandolfini en de via del 
Palagio, twee botteghe bij de Mercato Nuovo en een casa da signore in Borgo Pinti gekocht. Zijn zonen 
kochten later nog landerijen en huizen buiten de stad. 
23 In 1441 komt de naam ‘Michelozzo intagliatore’, zoals Giorgio Vasari hem ook noemt, bij de creditoren 
voor in de boekhouding. Hem is een keer 5 en een keer 55 gouden florijnen betaald. Jacks en Caferro, 
The Spinelli of Florence. Fortunes of a renaissance merchant family, 116. De architect was toen al 
enkele jaren in dienst van Cosimo de’ Medici en begon in 1444 aan het ontwerp van Palazzo Medici. De 
geschiedenis van de verbouwing wordt beschreven in: Quintero, ‘La costruzione del primo nucleo del 
Palazzo Salviati Borghese in via Ghibellina a Firenze (1439-1445)’, 35-53. 
24 Het Palazzo Salviati gaat na de dood van Averardo in 1595 over naar zijn zoon Filippo (1582-1614). Als 
deze op jonge leeftijd sterft gaan al diens bezittingen, inclusief het palazzo in de via del Palagio naar zijn 
oom Antonio. Na Antonio’s dood in 1619 worden de inventarissen van de verschillende huizen opgesteld. 
25 Zie Carrara, ‘Salviati e serristori: le dimore a Firenze in età barocca’, 389-391. De inventaris is te 
vinden in ASF, Archivio Guicciardini Corsi Salviati, filza 73 [1619] ‘Inventario di Robe e Masseritie 
trovate et di presente si ritrovano nella casa dei Signori Salviati nella via del Palagio questo di su detto e 
principando’. In de ‘camera di verso la via del Palagio’: ‘uno quadro in asse entrovi una vergine 
ornamento in ocie intagliato, uno quadro in tela entrovi San Giovanni’ en ‘dua quadri miniati d’oro 



 

 -174- 

werken heeft vervaardigd. Raffaello Borghini helpt ons enigszins op weg.26 Uit zijn Il 
Riposo weten we dat er in ieder geval schilderijen van Andrea del Sarto in het bezit 
waren van de Salviati broers: ‘Sono di suo [Andrea del Sarto] alcuni bei quadri in casa 
gli eredi di Filippo Salviati, e un belissimo quadretto, entrovi una Natività di Christo con 
più figurine di sua mano (…)’.27 Ook noemt Borghini een schilderij van Fra Bartolomeo, 
‘un quadro grande in cui è la Vergine gloriosa, che adora il figliuolo e mostra 
grandissimo affetto nel viso, e il bambino è fatto con grande diligenza, allato a cui è San 
Giuseppe a sedere, che tien le mani sopra un ginocchio, e scorta un fuore, figura 
belissima; e di vero è quadro da farne gran conto, sicome ne fa il Salviati conoscendo il 
gran valore di quello’.28 Dit zou een van de vele in de inventaris vermelde schilderijen 
met de Maagd Maria kunnen zijn.29 Ook Vasari noemt in zijn levensbeschrijving van Fra 
Bartolomeo een werk met Maria dat ‘in het huis van Filippo Salviati’ in de via del 

                                                                                                                        
entroci cosmocopie’. In een ‘camera’: ‘uno quadro in asse entrovi una Vergine grande’.  In de ‘camera 
terrena buia’: ‘uno quadro in tela entrovi il S. Averardo Salviati’ en ‘uno quadro in asse entrovi una 
Vergine’. In de ‘salotto’: ‘4 teste di marmo con sua base di marmo nera’. In de ‘camera di verso la via 
Pandolfini’: ‘uno quadro grande di Vergine’, en ‘uno quadretto entrovi una testa di una medusa’. In de 
‘anticamera’: ‘due quadri mezzo tondi entrovi poeti’ en ‘due mappamundi’. In de ‘scittoio’: ‘uno tondo in 
asse senza ornamento di Vergine’. In de ‘camera della Gelosia’: ‘uno quadro entrovi Santa Caterina’. In 
de ‘anticamera’: ‘uno tondo in asse ed ornamento entrovi S. Girolamo e un altro di San Francesco in di 
un Cristo legato uno quadro in foglio entrovi una Vergine e uno entrovi San Lorenzo’. In de ‘camera 
prima di su la sala’: ‘un quadro in asse entrovi una Vergine’ en ‘uno quadro entrovi uno Cristo in Crocie 
colla morte a piè della Crocie’. In de ‘anticamera’: ‘uno quadro entrovi la SS. Annunziata ornamento di 
ebano cortina di taffetà’, en ‘3 quadretti di fiandra 3 seggiole di sala’. In de ‘camera secondo’: ‘uno 
quadro di Vergine in asse, uno quadretto in asse’ en ‘uno quadro entrovi il S. Averardo’. In de ‘salotto per 
andare in terrazzo’: ‘uno quadro in tela entrovi Orfeo’, ‘uno quadro in asse entrovi il giudizio di Paris 
ornamento in nice intagliato tocho d’oro et sua cortina di taffetà verde’, ‘uno quadro entrovi una Venere 
ornamento dorato una testa del S. Averado 2 teste di donna ornamento di noce’. In de ‘camera di sopra’: 
‘uno quadro in asse di Vergine’. In de ‘camera allato alla libreria’: ‘uno quadro in asse entrovi al Vergine’ 
en ‘uno quadretto fatto sul marmo in pietre comesse entrovi Davide quando taglia la testa al giagante 
Golia’.  In de ‘camera della donne dalla via dei Pondolfini’: ‘uno quadro di uno Cristo’. In een 
‘anticamera’: ‘uno quadretto antico antrovi più santi’. In de ‘salotto del cardinal’ [mogelijk de kamer 
waar de kardinaal Giovanni Salviati verbleef als hij in Florence op bezoek was]: ‘3 quadri di tela entrovi 
il cardinale Salviati’. 
26 Borghini vermeldt in Il Riposo dat Andrea del Sarto enkele werken voor Filippo had gemaakt: ‘Sono di 
suo alcuni bei quadri in casa gli heredi di Filippo Salviati. En hij noemt een werk van Bronzino voor 
Antonio Salviati dat dus waarschijnlijk in het Palazzo in de via Cocomero hing: ‘ha di suo Antonio 
Salviati un quadro della Natività di Christo in figure piccole, la qual opera da quel gentilhuomo è tenuta 
cara come cosa rarissima, come è veramente, e si è veduta in istampa, e copiata in molti luoghi, havendo 
ciò come cortese conceduto il Salviati’. Borghini, Il Riposo, 425 en 535. 
27 Borghini, Il Riposo, 347. Vertaling: ‘Van hem [Andrea del Sarto] zijn er enkele schilderijen in het huis 
van de erfgenamen van Filippo Salviati, en een zeer mooi werkje waarop de geboorte van Christus is 
afgebeeld en andere figuren van zijn hand’. 
28 Idem, 382. Vertaling: ‘Een groot schilderij waarop de glorieuze Maagd is afgebeeld, die het jongetje 
vasthoudt en grote genegenheid toont in haar gelaat, en het kind is geschilderd met grote ijver, naast 
hem zit de heilige Jozef, die zijn handen boven een knie houdt, en draagt een bloem, een prachtig figuur; 
en zeer zeker is het schilderij van grote betekenis voor de Salviati, die de betekenis van dit werk kende’. 
29 Ellis, ‘Documentation for paintings by Fra Bartolomeo in the Salviati collection at Florence’, 377. Dit 
werk van Fra Bartolomeo bevindt zich nu in National Gallery in London. 
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Palagio hing.30 Niet vermeld in de inventaris, is een beeld van Apollo dat in opdracht 
van Averardo was gemaakt door Pietro Francavilla voor de binnenplaats van het 
palazzo.31 

Het grootste deel van de collectie van Averardo en Antonio bestond uit 
religieuze schilderijen. De enkele uitzonderingen vallen daarom des te meer op, zoals 
het drietal mythologische voorstellingen dat in de ‘salotto per andare in terrazzo’ hing, 
het zaaltje dat toegang gaf tot het terras van het Palazzo in de via del Palagio. Het gaat 
om een schilderij met Orpheus, een werk met de godin Venus, en een doek met Het 
Oordeel van Paris. Voor de laatste hing een gordijn of doek van groene tafzijde, ‘uno 
quadro in asse entrovi il giudizio di Paris ornamento in noce intagliato tocho d’oro et 
sua cortina di taffetà verde’.32 Hier is het gordijn aangebracht om de voorstelling met de 
verleidelijke godinnen te kunnen afdekken. Dit had duidelijk met de verder zeer sobere 
inrichting te maken, waar de religieuze werken de boventoon voerden. 

Als we de inboedel van de huizen van de ‘Florentijnse’ Salviati in de via del 
Palagio en de via Cocomero vergelijken met die van het palazzo in de via del Corso dat 
in handen was van Jacopo Salviati, zijn de verschillen duidelijk. In de inventaris uit 
1609 met de inboedel van Jacopo, vinden we een lijst van bijna tweeduizend 
schilderijen, beelden, antieke sculpturen, en andere waardevolle objecten. Jacopo’s 
liefde voor de klassieke mythologie en de antieken komt hier ook duidelijk uit naar 
voren. In de collectie van Filippo en zijn zonen Averardo en Antonio zijn geen antieke 
fragmenten of sculpturen te vinden, en de schilderijen die zij bezaten waren voor het 
overgrote deel religieuze voorstellingen met de Maagd Maria. Zelfs de fresco’s die 
Antonio liet aanbrengen in de woonvertrekken hadden een religieus onderwerp. De 
inrichting van de twee woonhuizen van Averardo en Antonio was exemplarisch voor de 
manier waarop zij leefden, waar zij hun geld aan uitgaven, en wat zij belangrijk vonden. 
Het was de inrichting van het paleis van een vrome familie, die naast handeldrijven 

                                                
30 ‘uno n’e in casa di Filippo di Averardo Salviati, belissimo e tenuto molto in pregio e caro da lui nel 
quale è una Nostra Donna’. Vasari, Le vite, 589. Zie ook het artikel van Ellis, ‘Documentation for 
paintings by Fra Bartolomeo in the Salviati collection at Florence’, 377-386. 
31 Boström, ‘A bronze group of the rape of Proserpina’, 832. Zie ook: Carrara, ‘Salviati e serristori: le 
dimore a Firenze in età barocca’, 378. We weten dat Antonio het huis in de via del Palagio na de dood 
van zijn broer in bezit had gekregen. Hij kocht op 16 december 1594 een beeldengroep met De Roof van 
Proserpina voor 220 scudi van de familie Soderini. Boström, ‘A bronze group of the rape of Proserpina’, 
832-834, 840; AS, Buste I: 2, facs.4. Het beeld was van de familie Soderini. De palazzi lagen tegenover 
elkaar in de via del Palagio. Het kan zijn dat Antonio met de koop Soderini financieel uit de brand kon 
helpen. Er is een studie voor een fontein toegeschreven aan Gherardo Silviani ca. 1653, nu in het Victoria 
and Albert Museum in Londen. De fontein is ontworpen voor het palazzo van de familie Salviati; op de 
tekening komt twee keer het wapen van de familie voor, en in het midden staat een beeld van de roof van 
Proserpina. Gherardo Silvani had tevens tussen 1632 en 1636 het palazzo Salviati in de via del Palagio 
verbouwd. 
32 Carrara, ‘Salviati e Serristori: le dimore a Firenze in età barocca’, 389-391. ASF, Archivio Guicciardini 
Corsi Salviati, filza 73. [1619] ‘Inventario di Robe e Masseritie trovate et di presente si ritrovano nella 
casa dei Signori Salviati nella via del Palagio questo di su detto e principando’. 
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eigenlijk voornamelijk geïnteresseerd was in de religieuze kant van het leven. Deze 
belangstelling van Filippo en zijn zonen bleek daarnaast ook nog zeer specifiek. Het was 
de spiritualiteit van de dominicaan Girolamo Savonarola, die al bijna een halve eeuw 
dood was, waar zij voornamelijk in geïnteresseerd waren. 
 
De verering van Savonarola in de zestiende eeuw 

De aandacht voor Savonarola in het midden van de zestiende eeuw was nog steeds niet 
zonder controverse. De aanhangers van Savonarola, de piagnioni, hadden de prediker 
na zijn dood tot martelaar en profeet gemaakt en bleven in Florence actief hun ideeën 
verkondigen. Hetzelfde gold voor de broeders van San Marco, die laude bleven zingen 
ter ere van Savonarola. Dit laatste was door de dominicaner orde in 1499 al verboden, 
maar had de broeders niet kunnen stoppen. Ook een tweede verbod in 1502 hielp 
weinig.33 In de jaren 1527-1530, tijdens de republiek, leefde de belangstelling voor 
Savonarola in de stad Florence op, vooral omdat hij als tegenhanger van de verbannen 
familie Medici werd beschouwd. Na de terugkeer van de Medici in 1530 werden de 
piagnoni steeds meer beperkingen opgelegd.34 Toch bleef er sprake van een zeer 
levendige Savonarola verheerlijking, vooral binnen enkele kloosters.35 Een belangrijke 
rol was hierbij weggelegd voor Caterina de’ Ricci (1522-1590), priores van het klooster 
San Vincenzo in Prato.36 Dit dominicaner klooster was opgericht in 1503. Caterina, 
geboren als Alessandra Lucrezia Romola de' Ricci, ontving in 1536 hier het habijt, 
waarna zij de naam van de heilige Caterina van Siena aannam. Vlak daarna raakte zij 
ernstig ziek en kreeg visioenen van Christus die haar de stigmata gaf. Ook Savonarola 
verscheen aan haar, waarna zij op miraculeuze wijze genas. Dit zorgde ervoor dat ze een 
vurig aanhangster werd van zijn spiritualiteit. Caterina verzamelde Savonarola’s 
geschriften en een aantal relieken. Ze had zelf een lauda geschreven ter ere van de 
dominicaan, waarin zij haar miraculeuze genezing aan hem toeschreef. Door Caterina’s 
ijver werd het klooster San Vincenzo in Prato in het midden van de zestiende eeuw het 
centrum van de cultus van Savonarola, waarbij de aandacht lag op intens bidden en 
meditatie. 

Tegelijkertijd met het opbloeien van de cultus en de melding van de wonderen 
in Prato, groeide de angst voor de beweging bij de heersers in Florence en Rome. In 

                                                
33 Macey, ‘The lauda and the cult of Savonarola’, 447. 
34 Idem, 448. 
35 Een ander voorbeeld van een klooster met een zeer levendige Savonarola verheerlijking, was het 
klooster van San Jacopo. De necrologieën van deze nonnen, die werden geschreven tussen 1508 en 1712, 
zaten vol met Savonaroliaanse thema’s en wonderen en richtten zich vooral op ziektea en het lijden. Zij 
werden geschreven en gelezen om de cult van Savonarola levend te houden en nieuwe nonnen in deze 
traditie in te wijden. Strocchia, ‘Savonarolan witnesses’, 394-395. 
36 Zij werd in 1746 gecanoniseerd. 
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1545 besloot hertog Cosimo I de’ Medici de dominicanen uit San Marco weg te sturen. 
De reden was dat de broeders daar nog steeds de ideeën van Savonarola promootten. 
Op dat moment zag hij dit als een bedreiging voor zijn eigen macht,37 hoewel hij zijn 
mening over Savonarola later leek bij te stellen.38 Ook Paus Paulus IV zag in Savonarola 
een tweede Luther en probeerde rond 1559 alle teksten van de dominicaan op de index 
van verboden boeken te krijgen. Twaalf preken kwamen uiteindelijk op de lijst, en er 
kwam een verbod op het drukken van zijn geschriften.39 Het geheel van zijn ideeën 
uitbannen, bleek echter niet mogelijk. Vele teksten bleven in omloop en Caterina de’ 
Ricci’s invloed nam eerder toe dan af. 
 
Caterina de’ Ricci en Filippo Salviati  

Hoewel zij al haar dagen in het klooster in Prato doorbracht, was Caterina de’ Ricci niet 
onbekend met de buitenwereld. Uit haar brieven blijkt dat zij correspondeerde met vele 
mannen en vrouwen uit de Florentijnse elite, onder wie leden van de familie de’ Ricci, 
Capponi, Acciaiuoli, Buonaccorsi, en Salviati.40 Het eerste vastgelegde contact tussen 
Caterina en Filippo Salviati was in 1543.41 Filippo had op aanraden van zijn tante Maria 
Salviati aan Caterina gevraagd of zij wilde bidden voor zijn vrouw Maria Gualterotti, die 
ernstig ziek was. Zij lag al dagen in bed met haar ogen gesloten en zou volgens de artsen 
waarschijnlijk sterven. Caterina voldeed aan Filippo’s verzoek en kort daarop ontwaakte 
Maria. Zij beschreef dat zij in haar slaap in het klooster van Caterina in Prato was 
geweest, waar zij spirituele hulp had gekregen van de non.42 Deze miraculeuze genezing 
zorgde ervoor dat Filippo, zijn vrouw en later al hun kinderen zeer toegewijde 
aanhangers van Caterina én Savonarola werden. In november 1543, een paar weken na 
het wonderbaarlijke herstel van de vrouw van haar neef, bezocht Maria Salviati het 
klooster. Zij had enige twijfels geuit over het wonder, ‘credendo trovare una cosa falsa e 
vana’, maar ze concludeerde nu dat er nu geen twijfel mogelijk was: er had zich iets 
goddelijks voorgedaan. Zij schreef: ‘Non ci hera dubbi di falsità, né cosa diablocha, ma 

                                                
37 De hertog verklaarde zijn beslissing in een brief aan de Florentijnse ambassadeur in Rome, Alessandro 
del Caccia: ‘quei frati, se bene lo vedero abriciar vivo come eretico et impio seduttore di populi, non 
hanno però mai cessato da poi (…) di voler che sia adorato come santo et creduto come profeta’. Toen 
ook nog duidelijk werd dat Luther sympathie had voor Savonarola, schreef Cosimo: ‘se io do malo 
exempio a tor via quasta peste di casa, che volesse Dio, in servitio dal Papa e della Sede apostolica, che si 
desisno ogni giorno di questi mali exempii, che forse non bisognerebbe far più Concilio’. Cerretelli, ‘Esiti 
savonaroliani a prato’, 49. 
38 Zie hiervoor: Van Veen, Cosimo I de’ Medici and his self-representation, 162-164. 
39 Macey, ‘The lauda and the cult of Savonarola’, 448. 
40 Zie voor de correspondentie van Caterina de Ricci: Agresti (1973), Collana Ricciana. ‘Epistolario’, I-V, 
vol. VII-XII. 
41 Macey, ‘Patronage practices at the convent of S. Vincenzo in Prato’, 350. 
42 Agresti, Collana Ricciana, III, 247. 
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che era tutta cosa divana’. 43  Filippo was al meteen overtuigd van Caterina’s 
spiritualiteit, en in het jaar 1553 werd dit voor hem nogmaals bevestigd. Op weg naar 
Bologna kwamen hij en zijn zoon Averardo terecht in een onaangekondigde en hevige 
sneeuwstorm. Het moment dat Filippo zich realiseerde dat hij in levensgevaar was, 
hoorde hij een stem in de wind. Deze sprak tot hem: ‘una chiesa a San Vincenzo di 
Prato’.44 Meteen daarop ging de storm liggen. Dit tweede wonder overtuigde Filippo 
ervan dat hij een groot deel van zijn aandacht en vermogen aan het klooster moest 
besteden; hij beloofde Caterina een geheel nieuwe kerk in Prato te financieren.45 

Vanaf 1557 begon Filippo geregeld geld te doneren. Dit waren geen kleine 
bedragen.46 Zelfs Cosimo I de’ Medici vond het nodig om commentaar te geven. Hij 
maakte de ironisch opmerking dat ‘het grootste wonder van Caterina is dat zij op 
miraculeuze wijze het geld van Filippo laat verdwijnen’.47 Filippo lijkt zich hier niets van 
te hebben aangetrokken. Zijn toewijding ging nog veel verder dan alleen een financiële 
bijdrage. In een brief van Caterina de’ Ricci aan Filippo van 17 april 1560 lezen we dat 
de priores bedankt voor de twee boeken met de geschriften van Savonarola die zij van 
Filippo had gekregen via Antonio Gondi: ‘Da Antonio Gondi ho ricevuto li dua libri dell’ 
opera del Padre santo [Savonarola], i quali l’ho havuto più che dir non posso cari. Come 
saranno letti, ne seguirà ordine vostro. E di tanto benefitio vi ringratiamo assai. E mi 
sento grandemente rallegrare che questo santo Padre habbia presa tanta protetione di 
voi (…)’.48 Uit de brief blijkt dat zij hier al eerder met Filippo over had gesproken. Zij is 
tevens verheugd dat de heilige Vader, waarmee zij Savonarola bedoelt, hem zoveel 
bescherming kan bieden. Geschriften van Savonarola werden vaker gedeeld onder 
Caterina en haar patricische vrienden. Zo weten we uit haar correspondentie dat 
Ludovico Capponi ook een boek met de levensbeschrijving van Savonarola van Caterina 
had gekregen.49 
 Filippo’s liefde voor de dominicaan ging zelfs zo ver dat hij een portret van hem 

                                                
43 Agresti, ‘Santa Caterina de’ Ricci’, I, 67-71; Cerretelli, ‘Esiti savonaroliani a Prato’, 50, noot 82. 
44 Agresti, Collana Ricciana, III, 68. 
45 Idem, IV, 58-69. 
46 Filippo maakte onder andere een schenking van 3000 ducati. Gusti, ‘Santa Caterina de’ Ricci’, 237.  
47 ‘se la generosità si Filippo stupirà Cosimo – suo stretto parente et anzi che no della roba tenacissimo’ 
tanto da indurlo a credere. Come uno ‘dei gran miracoli’ alla santità di Caterina – questa, d’altro canto, 
si dichera sua ‘mallevadora’, perchè ‘feci l’obriggho et il fermo desiderio che piacciate a Gesù che siate 
tutto suo’. Razzi, Vita di Caterina de Ricci, 77; Agresti, ‘Epistolario’ II, 133-134. 
48 Agresti, ‘Epistolario’, II, 134. Vertaling: ‘Van Antonio Gondi heb ik ontvangen de twee boeken met het 
werk van de heilige vader [Savonarola] die ik meer lief heb dan ik u kan zeggen. Hoe ze zullen worden 
gelezen, zal zijn in uw volgorde, en ik voel me zeer verheugd dat deze heilige vader u zoveel bescherming 
heeft kunnen bieden’. 
49 Zij schrijft aan hem: ‘Apresso, mi son rallegrata assai del contento vostro spirituale, che havete hauto 
nel leggierela vita de’ nostri beatissimi martiri H.D.S’. Agresti, ‘Epistolario’ III, 218. H.D.S. staat voor 
Hieronymo, Domenico en Silverstro. Het zijn Girolamo Savonarola en de twee metgezellen die samen 
met hem waren verbrand. 
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bezat. Het was een van de vroege en meest iconische afbeeldingen van Savonarola: het 
portret gemaakt door Fra Bartolomeo vlak na de dood van de boeteprediker in 1498 
(afb.3). Het paneel hangt nu in het museum van San Marco in Florence. We zien 
Savonarola in profiel weergegeven met zijn herkenbare neus en monnikskap op zijn 
hoofd. Zijn ogen zijn naar de hemel gericht. Dit zijn de kenmerken die in zijn latere 
portretten steeds werden overgenomen. Op het schilderij wordt Savonarola voorgesteld 
als profeet. Onder het portret is een tekst geschilderd: ‘Hieronymi Ferrariensis a Deo/ 
missi prophetae effigies’, ‘[Dit is] een afbeelding van Hiëronymus uit Ferrara, een 
profeet gezonden door God’. Vasari noemt het paneel in de levensbeschrijving van de 
schilder Fra Bartolomeo en meldt dat het werk in Ferrara is geweest en nu is 
teruggekeerd naar Florence, naar het huis van Filippo Salviati: ‘di lì [Ferrara] non è 
molto che gli è tornato in Fiorenza nella casa di Filippo di Alamanno Salviati il quale per 
esser di mano di Baccio [Fra Bartolomeo], l’ha carissimo’.50 Het is niet duidelijk waar of 
bij wie het werk in Ferrara heeft gehangen, maar het moet dus vóór de publicatie van de 
Vite in 1568 al in het bezit van Filippo zijn geweest. Het werk was Filippo zeer dierbaar, 
zo schrijft Vasari, omdat het van de hand van de schilder Fra Bartolomeo was. Maar het 
mag duidelijk zijn dat het tevens het onderwerp moet zijn geweest dat Filippo zeer 
aansprak. Filippo of een van zijn zonen had het portret aan Caterina uitgeleend, en in 
een inboedellijst van het klooster uit het derde kwart van de zestiende eeuw, is het 
portret vermeld hangend in de cel van de non.51 Daarna is het teruggekomen bij de 
familie Salviati. Het portret werd, net als de geschriften van Savonarola, dus gebruikt 
als een geschenk dat de band tussen het klooster en de familie bevestigde en versterkte. 
De dominicaner broeder en schrijver Serafino Razzi lokaliseerde het schilderij in zijn 
biografie van Caterina uit 1594 ook in het huis van de Salviati.52 Deze eerste biografie 
van de non, geschreven vlak na haar dood, was gefinancierd door de zonen van Filippo 
en tevens aan hen opgedragen: ‘Alli Illustri signori Averardo et Antonio Salviati nostri 
sempre osservandissimi’.53 
 
De kerk van San Vincenzo te Prato 

Filippo hield zich aan zijn belofte om een nieuwe kerk te bouwen voor het klooster in 
Prato (afb.4). Om te beginnen kocht hij een aantal huizen die onmiddellijk werden 

                                                
50 Vertaling: ‘En vandaar [Ferrara] is hij teruggekeerd naar Florence in het huis van Filippo di Alamanno 
Salviati, welke, omdat het van de hand van Baccio [Fra Bartolomeo] was, zeer lief had’. Vasari maakt 
hier de fout dat Filippo de zoon is van Averardo, en niet van Alamanno. Vasari, Le vite, 591; Sebregondi, 
‘Se tu non hai carità, tu non sei vero christiano’, 15. 
51 Sebregondi, Iconografia di Girolamo Savonarola, 5. 
52 Ibidem; Razzi, Vita di Caterina de Ricci, 363. ‘si trova oggi  in casa i Salviati’. 
53 Razzi, Vita di Caterina de’ Ricci, 1965. Vertaling: ‘Aan de illustere heren Averardo en Antonio Salviati, 
onze meest gerespecteerde’. 
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geruimd om plaats te maken voor het nieuwe gebouw. In 1558 kon de bouw beginnen.54 
De beeldhouwer Baccio Bandinelli werd aangesteld voor het ontwerp en binnen vijf jaar 
werd het project verwezenlijkt. In de kerk hingen de wapenschilden van de stichters 
Filippo Salviati en zijn vrouw Maria Gualterotti. Daarnaast had Filippo een extra 
appartement laten bouwen in het klooster, als accommodatie voor hem, zijn vrouw 
Maria Gualterotti, en hun dochters. Drie van hen, Nanina, Cassandra, en Agnoletta, 
waren al ingewijd in San Vincenzo.55 Vlak voor zijn dood in 1572, schreef hij aan een van 
zijn dochters dat hij begraven wilde worden in de kerk die hij zelf had opgericht. Dit liet 
hij tevens vastleggen in zijn testament, en door de nonnen werd hem toegezegd dat hij 
er drie eeuwen zou mogen rusten.56 Nu, meer dan vier eeuwen later, ligt hij nog steeds 
samen met zijn vrouw onder het altaar van het koor begraven.57  
 Na zijn dood bleven zijn twee zonen Averardo en Antonio de band met Caterina 
en het klooster onderhouden.58 Op 19 februari 1575 [1576] schreef Caterina aan Antonio 
Salviati dat de muur van de kerk nodig aan herstel toe was, en liet niet na om te zeggen 
dat het de intentie van hun vader was geweest om hier financieel aan bij te dragen: ‘S’è 
schripto a messer Averardo quello che ancora dirò a voi, come el muro del nostro 
monastero - lungho la strada - fa segnio di rinovare, el quale, a tempo di vostro padre, 
buona memoria, si fece serrare certe aperture per vedere se moverva altrimenti perché 
lui diceva d’avere fatto certo suo disegnio per riffarlo’.59 Antonio en Averardo bleven 
daarna geld doneren voor herstelwerkzaamheden. Zo zien we dat meer dan acht jaar 
later, op 24 juni 1584, Caterina in een brief aan de broers liet weten dat zij via Antonio 
Gondi vijftig scudi di moneta had ontvangen, en op 10 juli 1584 bedankte zij nog een 

                                                
54 Bardazzi, Il monastero di S. Vincenzo in Prato, 15 en 17, noot 18. 
55 Macey, ‘Partonage practices at the convent of S. Vincenzo in Prato’, 351. 
56 Gusti, ‘Santa Caterina de’ Ricci’, 237-238. Filippo schreef: ‘Figliuola mia, io veggo andarme per le 
poste; e pure spero di fare bene l’ultimo mio fine, secondo che mi è stato promesso’. 
57 Ciacci, La chiesa e il monastero di S. Vincenzo e s. Caterina de’ Ricci, 290. ASF, Notarile Moderno, 
nataio Lorenzo Muzzi, prot.1987, testamento 46, c.48v-57r, codicillo 50, 60r-61v. ‘Inprimis quidem 
animam suam, cum ex hoc corpore ex ire cotigerit omnipoentis Deo, ac Domino nostro Jesuchisto, et 
beatissime eius Matri Marie semper virgini Humiliter, ac devote ricommendavit et recommendat: 
Cadaviris viro sui sepolturam eligit, et […] voluit, et vult in ecclesia Monastirii Sancti de Prato in 
sepulcro novo, quod contrui curavit dictus tistator subtus altare dictum ecclesie, inquo quidem sepulcro 
voluit, et vult solumodo sepelliatur, et reponatur cadaver infratta D. Marie eius uxoris, et nulluis altrius 
corpus, cadaver, ut ossa, et nec eiusdem tistatoris filior ut filiar, nec descendentium aliqualiter, nec sub 
quovis quomodo […] colore, ut causa, quomodo excogitanda, et quod promissu, ut distinatum fuerit 
cotrafactum omni legatum facti tystamento monastirio, et monialibus dicti monastririi Sancti Vincintii 
de Prato’. 
58 In 1576 schilderde Michele delle Colombe in opdracht van Antonio en Averardo een schilderij met de 
tenhemelopneming. Dit werk kwam links naast het altaar te hangen. Bardazzi, Il monastero di S. 
Vincenzo in Prato, 15. 
59 Agresti, ‘Epistolario’ III, 357. Vertaling: ‘Zoals geschreven aan de heer Averardo, wat ik u opnieuw zal 
zeggen, hoe de muur van ons klooster – langs de straat – aan renovatie toe was, en dat in de tijd van 
jullie vader, buona memoria, er verschillende mogelijkheden waren om naar te kijken, omdat hij zei 
zeker tekeningen te hebben, om het opnieuw te construeren. 
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keer voor de ‘fiorini 50 di moneta per la seconda paga della muraglia’.60 De zonen 
wilden wel graag laten zien wie verantwoordelijk was voor al deze renovaties, en 
daarom werd in het midden van de gevel van de kerk het wapen van de Salviati 
aangebracht, samen met de namen van Averardo en Antonio. Een stemma boven een 
poort van het klooster in de via S. Vincenzo, toonde opnieuw het wapen van de familie 
met daaronder de tekst: ‘Averardus et Antonius Salviati Philippi ff [fratres]. fec[erunt]. 
A.D. MDLXXXIIII’. Hierdoor kon de betekenis van de Salviati voor het klooster niet 
snel vergeten worden. Tot ver in de jaren ’80 bleef Caterina corresponderen met 
Antonio en Averardo. Zij informeerde veel naar de gezondheid van de familieleden, en 
er werden kleine cadeaus uitgewisseld, zoals wijn, of een mandje kastanjes.61 
 
De kapel voor de heilige Antoninus Pierozzi (1389-1459) 

Filippo had in zijn testament precies vastgelegd wat er na zijn dood met zijn vermogen 
moest gebeuren. De erfenis ging niet naar de oudste zoon, zoals in die tijd gebruikelijk 
was, maar naar Averardo én Antonio. Zij werden daardoor gedwongen om voortaan alle 
financiële zaken samen te regelen.62 Naast de kerk in Prato, die hij tijdens zijn leven had 
kunnen realiseren, wenste Filippo dat er een nieuwe familiekapel zou komen in 
Florence. Een grootse kapel voor de Salviati op een prominente plek in Florence zou de 
familie aanzien kunnen geven. Het was een manier voor de familie zich te presenteren 
in de stad. Tegelijk was het testament van Filippo zo specifiek, dat er ook een meer 
persoonlijk motief achter deze opdracht moet hebben gezeten. De tekst gaf nauwkeurig 
aan dat de kapel in de San Marco kerk gebouwd moest worden, en gewijd aan de heilige 
Antoninus Pierozzi, voormalig aartsbisschop van Florence.63 De keuze voor de locatie 
leek ingegeven door zijn liefde voor Savonarola. Het was een plek waar de dominicaan 
prior was geweest, en waar in de loop van de geschiedenis hij ook na diens dood een 

                                                
60 Idem, IV, 219. Vertaling: ‘50 florijnen voor de tweede betaling voor de muur’. 
61 Idem, III, 309. Uit een brief van 12 maart 1575 [1576] van Caterina de’ Ricci aan Antonio Salviati blijkt 
dat Averardo en zijn vrouw Alessandra Nerli problemen hadden een zoon te krijgen en Caterina om hulp 
vroegen. Zij kregen uiteindelijk een zoon, maar helaas moest Alessandra dit wel met de dood bekopen. 
Mainardi Vita di S Caterina Ricci, 144. 
62 Flack, Giambolgna’s cappella di Sant’ Antoninus, 7. 
63 Idem, 190-191; Uit de codicile bij het testament: ‘Che degl’ utili della ragione di Lione ch. ca.ta in detto 
M Filippo e Compagnie di Lione, e dei primi tre anni se ne facci una cappella con sepolcro nella chiesa di 
Sa. Marco di Firenze p. riporvi l’ossa d. Beato Antonino Arciverscovo di Firenze, in quel modo, dove, et 
in su quel disegno che parra a detti sua figl., et heredi, nella q.le si spendera sino alle somma di [fiorini] 
duomilacinqeucento a L. 7 per fiorino, se con manco non si potessi far cosa honorata, et degna di tanto 
santo. Et se detta Cappella, e sepolchro fussi fatto prima da altri, vuole che detti sue heredi spendino la 
medesima somma in comprare tanti beni, o tanta entrata perpetua, che serva per il culto, e servizio di 
quella, e non per altro, o sia in paramenti, ornamenti, in cere, olii, o in altra cosa al servizio, e culto di 
detta cappella, che fussi stata fatta da altri come e detto; et a maggior dichiarazione vuole che la somma 
da rispendersi, e comprarne entrata perpetua, come e detto, sia fiorini milla, o millecinquecento, o 
duomila, o dumilacinquecento, come parra convenirsi a detti sua figliuoli, et heredi per l’honoranza di 
detta cappella’. ASF, Convento Soppr. 4. San Domenico di Fiesole, filza 71, inserto 1, c.122. 
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grote rol was blijven spelen. Aan de controversiële boeteprediker zelf kon Filippo niet 
openlijk een kapel wijden. De keuze voor de dominicaan Antoninus Pierozzi was 
daarvoor een goed alternatief. De heilige Antoninus was een belangrijk figuur in de 
Florentijnse geschiedenis geweest. Hij was op zestienjarige leeftijd in Fiesole tot de 
dominicaner orde toegetreden, en werd in 1435 een van de oprichters van het 
dominicaner klooster San Marco. Tijdens zijn leven was hij een invloedrijke hervormer 
en zette hij zich in voor de poveri vergognosi, de armen die zich te veel schaamden om 
te bedelen. In 1442 richtte hij de Compagnia dei Buonomini op. Bernardo di Marco di 
Forese Salviati was een van zijn twaalf medeoprichters. 64  Vier jaar later werd 
Antoninus, tegen zijn wil, aartsbisschop van Florence. Na zijn dood in 1459 ontstond er 
al snel een cultus rond zijn persoon.65 In 1516 stelde Paus Leo X voor om hem te 
canoniseren, mogelijk om de monniken in San Marco te vriend te houden,66 en tegelijk 
de populariteit van de Medici te vergroten.67 Daarnaast zou het goed kunnen dat de 
Medici-paus geïnteresseerd was in het idee van een nieuwe Florentijnse heilige. In 1520 
begonnen de broeders van San Marco, geleid door Fra Roberto Ubaldini, een onderzoek 
naar meer bewijs voor de heiligheid van Antoninus.68 Uit de onderzoekingen kwam een 
beeld van de aartsbisschop naar voren, waarin werd benadrukt dat hij als een 
prefiguratie van Savonarola kon worden gezien; door zijn acties valideerde hij de 
uitspraken van Savonarola.69 In de jaren ‘90 van de vijftiende eeuw had Savonarola zelf 
zijn mening over Antoninus, als zijn voorganger als prior van de San Marco gegeven. Hij 
noemde hem toen al een Florentijnse zalige.70 Op 31 mei 1523 werd door paus Adrianus 
VI de formele bul gepubliceerd met de canonisatie van Antoninus. De keuze voor deze 
heilige was zonde twijfel sterk verbonden met Filippo’s liefde voor de boeteprediker.  
Antoninus’ lichaam lag sinds zijn dood begraven in de San Marco achter het altaar. Er 
was al eerder sprake geweest van het bouwen van een nieuwe kapel voor de heilige. In 
een brief uit 1526 schreef kardinaal Pucci aan Fra Roberto da Gagliano van de San 

                                                
64 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 122. Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 
116. Later raakte ook Jacopo Salviati (1461-1533) hierbij betrokken. Hij schonk in 1458 een bedrag van 
550 florijnen voor hulp aan de armen. 
65 Dit nieuwe idee is zeer overtuigend door Cornelison in haar boek aangetoond. Cornelison, Art and the 
relic cult of St. Antoninus, 4. 
66 Polizzotto, The elect nation, 323. 
67 Hollingsworth, Patronage in sixteenth century Italy, 241. Volgens Hollingsworth was de canonisatie 
van Antoninus tevens een poging om de onrust onder het volk in Florence te kalmeren. Onder Ippolito 
en Alessandro de’ Medici was er een groeiden weerstand tegen de Medici in de stad. De nog steeds 
geliefde Antoninus kon een bindmiddel zijn. 
68 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 24. 
69 Polizzotto, The elect nation, 323. 
70 Cornelison, ‘Zenobius and Antoninus in Florentine Renaissance Art and history,’ 636. ‘Nel terzio 
grado sedevano santo Zenobio e el beato Antonino da Firenze, padri della città; e intorno intorno[sic] al 
trono nella altezza di questo grado era il secrato numero de’ dottori della Chiesa ornate tutti di belissimi 
fioralisi piccoli’. 
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Marco dat paus Clemens VII, Giulio de’ Medici, de tombe graag wilde vernieuwen.71 
Mogelijk was hij om dezelfde reden als Leo X geïnteresseerd in Antoninus; met de 
Florentijnse heilige kon hij zijn liefde voor zijn geboortestad tot uitdrukking brengen. 
Clemens VII ging echter niet zo ver dat hij hier zelf voor wilde betalen. Het geld moest 
ergens anders vandaan komen. Dit zorgde voor enige vertraging in het uitvoeren van de 
plannen. Voor het interieur van de nieuwe kapel was al wel gekleurd marmer vanuit 
Rome naar Florence gestuurd door Fra Ubaldini.72 De plundering van Rome in 1527 
zorgde ervoor dat het project lange tijd stil kwam te liggen. Pas in 1551 werd opnieuw 
een groot aantal stenen voor een mogelijke kapel bijeengebracht, maar ook nu deden 
zich onvoorziene omstandigheden voor. Fra Francesco Romei da Castiglione, de 
broeder die zich over het project had ontfermd, stierf. Er werd geopperd het lichaam 
van de heilige over te brengen naar de Santa Maria Sopra Minerva in Rome. De 
dominicaner broeder Santi Cini vertrok alvast naar Rome om de nieuwe paus Pius V een 
reliek van de vinger van de heilige te brengen, en tegelijk de paus te vragen of hij wilde 
betalen voor de verplaatsing van het lichaam.73 Weer liep dit verzoek op niets uit. Ook 
paus Pius V wilde niet voor de kosten opdraaien. Pas met de wens van Filippo Salviati, 
in zijn testament vastgelegd, konden er concrete plannen worden gemaakt voor een 
nieuwe rustplaats voor Antoninus. In ieder geval was nu, met het grote vermogen van 
de Salviati, de geldkwestie opgelost. 
 
Een ontwerp van Giambologna 

De eerste stap voor Averardo en Antonio Salviati om de wens van hun vader te 
verwezenlijken, was het kiezen van een locatie Het lichaam van de heilige Antoninus 
had nu al 130 jaar in de San Marco kerk gelegen. Rond 1576 is nog niet geheel duidelijk 
of de nieuwe kapel in dezelfde kerk kan komen, of in de Santa Maria Novella: ‘o in sante 
maria novella o in san marco dove gli paia piu comodo et questo non so se sodisfare a 
voi et al lui’.74 Uiteindelijk werd er een contract getekend met de broeders van de San 
Marco, zoals Filippo had gewenst: ‘una cappella con sepolcro nella chiesa di Sa[n] 
Marco di Firenze p[er] riporvi l’ossa d[el] Beato Antonino Arcivescovo di Firenze’.75 In 

                                                
71 Pope-Hennessy, Italian high renaissance and baroque sculpture, 85. Dit staat ook vermeld in de 
beschrijving van Gori van de kapel uit 1728. 
72 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 92. 
73 Razzi, Vite de Santi e Beati Toscani de’ quali insino a hoggi comunemente si ha cognizione, 720-762. 
74 AS, Buste I: 18, ins.4. In een brief van 24 maart van Alessandro de’ Medici aan Antonio Salviati 1576. 
Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 143, noot 76. 
75 Flack, Giambologna’s cappella di Sant’Antonino, 190-191. ASF, Convento Soppr.4. San Domenico di 
Fiesole, filza 71, inserto 1, c.122. Filippo noemt in zijn testament de aartsbisschop ‘zalig’, terwijl deze al 
in 1523 was gecanoniseerd. Dit is niet ongebruikelijk. In Ugolino Martelli’s preek, gehouden bij de 
inauguratie van de kapel in 1589, noemt hij de heilige tevens ‘beato’: ‘Santo glorioso, beato Antonino io 
non ti reputo beato per gl’ honori del mondo ti faccia come à santo & come a beato, me perche tu nel 
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de kerk viel de keuze op de linkerarm van het transept (afb.5). Dit was vooral een 
praktische keuze. Op deze plek kon de ruimte naar buiten uitgebouwd worden.76 
Uitbreiding was niet mogelijk aan de rechterkant van het schip, omdat daar achter de 
bestaande muur het klooster uit de veertiende eeuw was gesitueerd. Om de rechten voor 
de kapel te krijgen, moesten de Salviati de familie Martini afkopen. 77 De broers 
doneerden uiteindelijk geld aan de kerk, en de familie Martini werd de kapel aan de 
overzijde gegeven.78 Dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen Antonio en Averardo 
en de broeders van San Marco.79 In 1579 kon de bouw van de nieuwe kapel eindelijk 
beginnen. De ingang werd gemarkeerd door een grote boog, met daarop een beeld van 
de heilige Antoninus. Om de symmetrie in de kerk te waarborgen, werd aan de 
overzijde, de plek die nu in bezit was van de familie Martini, eveneens een boog 
geplaatst. De wapens van de familie Martini werden daar afgebeeld, en bovenop de boog 
stond een beeld van de heilige Zenobius, de eerste bisschop van Florence.80 Daarmee 
werden de twee bisschoppen van de stad tegenover elkaar geplaatst. Het beeld van 
Antoninus, boven de kapel van de Salviati was echter van marmer, terwijl het beeld van 
de heilige Zenobius uit het veel goedkopere gips was vervaardigd. 
 De eerste ontwerpen voor de kapel werden door Giambologna getekend (afb.6). 
Hij maakte schetsen en had tevens een schaalmodel van de kapel gemaakt. Dit model 
wordt later  genoemd in de inventaris van zijn huis en werkplaats in de Borgo Pinti, 
opgemaakt in 1608, na de dood van de kunstenaar.81 Giambologna was aangesteld als 
de architect van het gehele project.82 Zijn signatuur heeft hij aangebracht achter het 
altaar: ‘Opus Iohannis Bolognae Belgae’. Naast de architectuur van de ruimte, ontwierp 
hij de marmeren decoraties, de zes bronzenreliëfs en zes marmeren beelden. Hij was 
tevens verantwoordelijk voor de bronzen engelen boven het hoofdaltaar en de 

                                                                                                                        
seno di Dio raccolto, veramente santo & veramente Beato tra i Santi & Beati della verace beatitudine ti 
godi’. Martelli, Sermone sopra la traslazione del corpo di S. Antonino arcivescovo, 6. 
76 Flack, Giambologna's Cappella di Sant'Antoninus, 36. 
77 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, appendix II-a: Biblioteca Medicea Laurenziana, 
San Marco Codex, 370, c. 44v. Deze familie had het recht al sinds het midden van de vijftiende eeuw. 
Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 234, noot 4. 
78 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 2 en 193-196.  
79 Zie voor een transcriptie van de ‘Dotatio Cappella’: Flack, Giambologna's Cappella di Sant'Antoninus, 
197-201.  
80 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 235 noot 4. 
81 Corti, ‘Two seventeenth century inventories involving Giambologna’, 629. Pietro Tacca heeft de 
inventaris opgesteld van alle bezittingen in het huis. ‘Nella altra stanza a terreno. (...) ‘Il modello della 
Cappella de’ Salviati di Santo Marco’. 
82 De kapel in San Marco was niet het eerste grote architectonische project waar Giambologna zich aan 
waagde. Hij had eerder het altaar in de kathedraal van Lucca (1577-79) ontworpen. Cornelison, Art and 
the relic cult of St. Antoninus, 125. Tegelijk met de kapel voor de Salviati was hij ook aan het werk in 
Genua voor de familie Grimaldi (1579-90). Met de Grimaldi kapel in Genua was, zo blijkt uit de 
correspondentie, een belangrijk Genees monument gepoogd te bouwen. Het is onduidelijk hoe de 
Grimaldi groothertog Francesco I de’ Medici hebben kunnen overhalen Giambologna voor deze opdracht 
uit te lenen. Weitzel Gibbons, Giambologna. Narrator of the catholic reformation, 23. 



 

 -185- 

liturgische objecten, waaronder een verguld bronzen crucifix, de kandelaars op het 
altaar en twee grote staande kandelabers. Als laatste ontwierp hij de sarcofaag van de 
heilige Antoninus. Dit was een bronzen beeld van de heilige op zijn sterfbed, gekleed in 
zijn bisschopskleding. Alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever Antonio en 
Averardo en de kunstenaar zijn terug te vinden in het Libro della fabbrica della 
Cappella di S. Antoninus.83 Dit kasboek werd bijgehouden door Benedetto Gondi (1539-
1626), een connaisseur en kunstverzamelaar die al jaren in dienst was van de Salviati-
bank. Hij overzag de gehele constructie en decoratie van de kapel.84 Uit een inventaris, 
opgesteld aan het einde van Gondi’s leven, blijkt dat hij een groot aantal van de 
ontwerptekeningen voor de kapel had bewaard.85 Het kan zijn dat hij ze als interessante 
zelfstandige werken beschouwde, het kan ook een aandenken aan de werkzaamheden 
zijn geweest. Gondi stond in goed contact met de patroon van Giambologna, de 
prominente patriciër Bernardo Vecchietti,86 en mogelijk heeft dit bijgedragen aan de 
keuze voor de architect. Giambologna was op dat moment in dienst van het hof van 
Francesco I de’ Medici, en werd door de groothertog zeer gewaardeerd.87 Eenmaal in 
dienst van de Medici, kon de kunstenaar alleen opdrachten van anderen aannemen met 
permissie van groothertog. Het was dus niet vanzelfsprekend dat Giambologna voor een 
patricische familie als de Salviati ging werken. Maximiliaan II, keizer van het heilige 
Roomse rijk en zwager van groothertog Francesco I de’ Medici, en zijn zoon Rudolf II, 
trachtten beiden Giambologna opdrachten te verlenen, maar waren niet succesvol.88 De 
Salviati broers hadden Francesco I duidelijk wel kunnen overtuigen, en Giambologna 
kreeg voor de opdracht van de kapel gedeeltelijk vrijstelling van zijn taken voor het 
hof.89 Op 27 oktober 1581 schreef Simone Fortuna aan de hertog van Urbino, dat 
Giambologna bezig was met een aantal opdrachten voor de groothertog en hertogin, die 

                                                
83 Dit manuscript bevindt zich tegenwoordig in het Salviati archief in Pisa, en is getranscribeerd in 1995 
door Jestaz en in 1996 door Karwacka Codini en Sbrilli; AS, ‘Libri di commercio e di amministazione 
patrimoniale’, 113 en 114.  
84 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 4. Serafino Razzi’s eerste editie van de biografie 
van de heilige Antoninus was opgedragen aan Benedetto Gondi.  
85 De inventaris vermeldt tweeëntwintig aquarellen van Alessandro Allori. Dit zijn de ontwerpen voor het 
borduursel van de liturgische kleding voor de kapel: ‘22 fogli mezzi reali di pitture d’ acquerello di mano 
d’Alessandro Allori, fatte per gli ricami de’ paramenti della Cappella di Santo Antoninus’. Daarnaast 
worden genoemd: ‘due storiette in tela della traslatione di Sant’ Antoninus, di mano di Domenico 
Passignani’, en ‘un quadrettino senza adornamento, della storia di una storia[sic] d’un tavolo della 
Cappella del Salviato, di mano di Batista Naldini’. Corti, ‘Two early seventeenth century inventories 
involving Giambologna’, 631. 
86 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 125. 
87 Hij was in dienst van het hof en ontving hiervoor een salaris. Tegelijkertijd had hij zijn werkplaats in 
Palazzo Vecchio en ontving hij geld om zijn werknemers te betalen. Saslow, The Medici wedding of 1589, 
92-93. 
88 Gibbons, Giambologna. Narrator of the catholic reformation, 18; Saslow, The Medici wedding of 
1589, 92. 
89 Saslow, The Medici wedding of 1589, 93. 
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hem 50 scudi per maand betaalden, maar ook dat hij tegelijk aan de slag was gegaan 
met het ontwerp voor de Salviati kapel, waarmee hij veel glorie hoopte te verwerven: 
‘Ha le mani in mille cose, non solo per il gran Duca et la G. Duchessa - che gli hanno 
accresciutola provisione a 50 scudi a mese - ma di consenso di lor Altezze fa la cappella 
de’ Salviati in San Marco, dove va l’corpo di San Antonino, la cui spesa passerà 40000 
scudi, et è molto inanzi: et egli vi ha l’humore terribilmente per la gloria’.90 De vraag 
rijst waarom groothertog Francesco I aan de familie Salviati wél toestemming gaf om 
Giambologna in te huren en veel andere verzoeken weigerde. De verhouding tussen de 
twee families was zakelijk al lange tijd goed, en dit kan invloed hebben gehad op de 
beslissing, evenals de eerder genoemde mogelijke rol die Gondi had gespeeld. Omdat de 
opdracht van de Salviati in Florence uitgevoerd kon worden, kon Giambologna 
tegelijkertijd blijven werken voor het hof. Dat zij hem daarom niet voor lange tijd 
hoefden te missen, kan tevens een reden zijn geweest. Als laatste is het goed mogelijk 
dat de groothertog zelf betrokken wilde blijven bij dit prestigieuze project in zijn stad. 
Francesco zou de aandacht voor de nieuwe rustplaats van de heilige Antoninus kunnen 
inzetten ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Dit kan de doorslag hebben gegeven. 
 
Gekleurd marmer 

Als een bezoeker vanuit de kerk de kapel binnen treedt, krijgt hij eerst toegang tot de 
rechthoekige voorhal. Deze is van de kapel gescheiden door een laag marmeren hek. De 
kapel zelf is een grote rechthoekige ruimte met een altaar in het midden (afb.7). De 
vloer en de wanden zijn ingelegd met verschillende soorten marmer naar ontwerp van 
Giambologna. Met diverse kleuren is een symmetrisch patroon gevormd, waarbij de 
vormen het plafondgewelf lijken te imiteren. Dit zorgt voor een gevoel van eenheid in de 
ruimte. Dat er gebruik gemaakt zou worden van gekleurd marmer, stond vanaf het 
begin vast. De eerste vermelding in het quaderno della fabbrica is een betaling voor 
marmer uit Carrara, van 13 juni 1579.91 We weten dat aartsbisschop Alessandro de’ 
Medici behulpzaam was geweest om verschillende soorten marmer te verkrijgen.92 De 
groothertog had bijgedragen aan de aanschaf van marmer uit Rome, en de architect 
Giovanni Antonio Dosi regelde twee stukken albast voor de kapel.93 Daarnaast vinden 
we in de kapel een gevarieerd assortiment van twee Afrikaanse zuilen, een zuil van 
                                                
90 Pope Hennessy, Italian high renaissance and baroque sculpture, 86. 
91 Karwacka Codini en Sbrilli, Il quaderno della fabbrica della cappella, 1. ‘Far debitore M. Jacopo di 
Zanobi Piccardi scarpellino da Rovenzano per conto di andare a Carrara a cavare marmi per servizio 
della fabbrica della nostra cappella di Santo Antonino da farsi Marcho di 100 d’oro in oro per noi da’ 
Salviati di bancho’. 
92 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 127. 
93 Karwacka Codini en Sbrilli, Il quaderno della fabbrica della cappella, 25. ‘addi 16 detto [giugnio 1582] 
A pietre mistie 95.16 d’oro tratti di Roma e Bandini a’ Salviati di bancho per valuta di 100 di giuli 11 per 
[scudo] pagati per noi a Gio. Antonio Dosi e lui per il costo di 2 pezzi d’ albastri (…)’. 
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leisteen uit Genua, een stuk groen marmer uit de Villa Hadriana in Tivoli, rode en 
groene jaspis, albast, en stenen uit Faenza en Ravenna.94 Agostino del Riccio’s noemde 
in zijn Istoria delle Pietre uit 1597 de Salviati-kapel een aantal keren.95 Volgens Riccio 
lag er een ‘pavimento Affricano’, 96  met verschillende soorten marmer, waaronder 
‘marmo detto Porta Santa’ van het eiland Chio. Deze steensoort sierde niet alleen de 
kapel van de Salviati, maar ook die van de Niccolini-familie in de Santa Croce kerk: 
‘della quale viene adornata la bellissima cappella in Santa Croce del Sig. Niccolini e 
quella de’ Sigg. Salviati in San Marco, cappella ornatissima, dedicata al Santissimo 
Arcivescovo Antoninus fiorentino’.97 Het gebruik van verschillende soorten marmer was 
dus niet uniek in Florence. Een ander belangrijk voorbeeld uit dezelfde periode was de 
kapel van de familie Gaddi in de Santa Maria Novella. Het gebruik van het gekleurde 
marmer kwam echter nog niet zo veelvuldig voor als bijvoorbeeld in Rome, maar het 
concept kreeg wel steeds meer navolging in Florence. In de zeventiende eeuw 
gebruikten de familie Pucci, Usimbardi, Corsini en Feroni gekleurd marmer voor hun 
familiekappellen, evenals groothertog Ferdinando I de’ Medici voor zijn Cappella dei 
Principi uit 1601.98 

De Gaddi-kapel was in korte tijd, tussen 1575 en 1577, gebouwd en gedecoreerd 
in opdracht van Niccolò Gaddi (1537-1591) naar een ontwerp van Giovanni Antonio 
Dosi (afb.8). Dit was de architect die, zoals hierboven al aangestipt, zijdelings betrokken 
was bij de Salviati-kapel. Dosi maakte tevens het ontwerp voor de Niccolini-kapel in de 
Santa Croce, in opdracht van Giovanni di Agnolo Niccolini (1544-1611) (afb.9). De bouw 
van deze ruimte was in 1579 begonnen, even na de start van de Salviati-kapel. Giovanni 
Niccolini was in 1570 getrouwd met Caterina Salviati, een dochter van Filippo Salviati, 

                                                
94 Karwacka Codini, ‘The plans and the work-site of Saint’ Antonino’s chapel’, 1221. 
95 Riccio, Istoria delle Pietre, 4r, 91: ‘Del marmo nero orientale’: ‘e più pezzi sono in detta Cappella 
bellissima de’ Sigg. Salviati in San Marco’. Riccio, Istoria delle Pietre, 6r, 93: ‘Del Bianco e Nero 
Orientale’. Dit komt uit de Pyreneeën en komt voor in de Salviati- Niccolini- en Gaddi-kapel. ‘In Firenze 
ne vedrai molti gran pezzi di questa pietra alla bellissima cappella de’ Sigg Salviati in San Marco. In 
Santa Croce all’ornatissima cappella del Sig. Giovanni Niccolini, vi si vede per tutta detta cappella assai 
bei prezzi di questa pietra infino della tribuna’. Riccio, Istoria delle Pietre 12r, 99: ‘Della pietra 
Pidocchiosa’, ‘È in opere nella cappella delli Sigg. Salviati in San Marco nella bellissima panchetta dell’ 
altare di Sant’ Antonino’. Riccio, Istoria delle Pietre, 21v, 109: ‘Della Lavagna di Genova’, ‘Si potrebbe dir 
come la bellissima cappella di Sant’ Antoninus fatta in San Marco di Firenze da’ Sigg. Averardo ed 
Antoninus Salviati, il suo tetto a padriglione è coperto tutto di questa lavagna di genova (…)’. Riccio, 
Istoria delle Pietre , 25v, 113: ‘Del Marmo Nero Mistiato di vene Gialle’. Dit komt voor in alle drie de 
kapellen. Riccio, Istoria delle Pietre 80r, 164: ‘Corali’, ‘Se io volessi descrivere la galleria che viddi in 
casa il Sig. Iacopo Salviati, con il quale teneva amistà, dico che è bella e degna d’un tal signore, 
imperoché, fra l’ altre cose, vi è una colonna d’ alabastro trasparante  orientale, che è delle belle 
anticaglie che sieno nella città di Firenze. Non voglio stare a descrivere le belle statue sì grandi come 
piccole, così le figure rare che sono in essa; ed ancora questa galleria voglio descrivere un’ altra volta’. 
96 Del Riccio, Istoria delle Pietre, 10v, onder ornamenti di marmo affricano. 
97 Idem, III, 90. Vertaling: ‘welke siert de zeer mooie kapel in Santa Croce van de heer Niccolini en die 
van de heren Salviati in San Marco, een zeer gedecoreerde kapel gewijd aan de heiligste Florentijnse 
aartsbisschop Antoninus’. 
98 Martellacci, ‘Cappelle gentilizie dalla controriforma alla fine del seicento’, 40. 
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en moet dus de ideeën over de bouw en decoratie van de kapel van de Salviati van 
dichtbij hebben kunnen volgen. Dit kan hem mogelijk hebben geïnspireerd om een 
grafkapel voor zijn eigen familie te laten bouwen met dezelfde grandeur. Riccardo 
Spinelli, in zijn artikel over deze kapel, gaat er echter vanuit dat de Gaddi-kapel in de 
Santa Maria Novella het model is geweest voor het plan van Niccolini.99 De kapel van de 
familie Gaddi was inderdaad de eerste in Florence waar gebruik werd gemaakt van 
gekleurd marmer, afgezien van de kapel van de kardinaal Portugal in de San Miniato 
(1460-1466) meer dan een eeuw eerder. De ruimte in de Santa Maria Novella kan dus 
beschouwd worden als het eerste zestiende-eeuwse voorbeeld. Naast het marmer is er 
nog een aantal overeenkomsten tussen de drie kapellen te vinden. Deze hangen samen 
met de keuze van de kunstenaars. De schilder Alessandro Allori was in dienst voor alle 
drie de projecten, evenals de beeldhouwer Francesco Francavilla. Daardoor is het nog 
waarschijnlijker dat er wederzijde beïnvloeding heeft plaatsgevonden tussen de 
ontwerpen van de Niccolini- en Salviati-kapel. 
 
Zes marmeren beelden 

In de drie wanden van de Salviati-kapel zijn, tussen het gekleurde marmer, zes grote 
nissen te vinden die een harde, blauw-grijze zandstenen lijst hebben. In elke nis staat 
een marmeren beeld van een heilige (afb.10-18), alle toegeschreven aan Giambologna 
en de beeldhouwer Francavilla.100 De figuren komen vanuit de nis de ruimte in. Zij 
vangen daardoor licht waardoor ze prachtig zichtbaar zijn. Alle zes richten hun blik en 
aandacht op het centrale deel van de kapel in de richting van het hoofdaltaar, de plek 
waar het lichaam van de heilige Antoninus is opgebaard. Dit zorgt ervoor dat ook het 
oog van de beschouwer daarnaartoe wordt geleid. De beelden stellen zes heiligen voor 
die zorgvuldig zijn uitgekozen. Links van het hoofdaltaar vinden we Johannes de Doper, 
de patroonheilige van de stad Florence. Hij heeft zijn hoofd richting het altaar gedraaid, 
zijn staf in zijn linkerhand en zijn rechterhand ten hemel geheven. Hij draagt zijn 
kamelenharen mantel en steunt met een voet op een boomstronk. Aan de andere kant 
van het hoofdaltaar staat de heilige apostel Filippus, naamheilige van Filippo Salviati. 

                                                
99 Spinelli, ‘Giovanni Antonio Dosio e il progetto della cappella Niccolini’, 233. 
100 De beelden worden tegenwoordig toegeschreven aan Francavilla en Giambologna. Tommaso 
Buoninsegni noemt in zijn Descrizzione alleen Giambologna als kunstenaar. Buoninsegni, Descrizzione 
della traslazione del corpo di Santo Antonino, 9. Baldinucci vermeldt in zijn Notizie dat Giambologna 
werd geholpen door zijn leerling ‘coll’ aiuto di Pietro Francavilla’. Baldinucci, Notizie dei professori del 
disegno da Cimabue in qua, II, 572. In de twintigste eeuw schrijft Charles Avery ze toe aan Francavilla, 
en het ontwerp aan Giambologna. Avery, Giambologna. La scultura, 25. In de meest recente studie naar 
de San Marco worden de beelden van Johannes de Doper, de heilige Filippus, en de heilige Eduard 
toegeschreven aan Francavilla onder leiding van Giambologna, en de heilige Dominicus, de heilige 
Thomas en de heilige Antonius Abt aan Giambologna en zijn werkplaats. De Luca Savelli, La chiasa e il 
convento di San Marco a Firenze, deel II. 
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Zijn gezicht is licht naar links gedraaid, in zijn linkerhand houdt hij een staf en in zijn 
rechterhand een boek. Naast het hoofdaltaar, op de meest prominente plek staan 
derhalve de twee belangrijkste figuren: de stad Florence en de opdrachtgever van de 
kapel. Het linker zijaltaar wordt ook geflankeerd door twee beelden. Links staat de 
heilige Dominicus, oprichter van de dominicaner orde. In zijn rechterhand houdt hij 
een boek vast. Hij representeert hier de orde waar Antonino toe behoorde, en waar de 
Salviati een speciale band mee hadden. Aan de andere kant staat een beeld van de 
heilige Eduard de Belijder. Eduard was de Saksische koning van Engeland (1042-1066), 
en was door Paus Alexander III in 1161 heilig verklaard. Hij was de patroonheilige van 
koningen en moeilijke huwelijken. Eduard is hier afgebeeld met een kroon op het hoofd, 
in zijn rechterhand een staf en in zijn linkerhand een model van een kapel. De heilige is 
maar weinig afgebeeld in Toscane. Hier is hij duidelijk gekozen als naamheilige van 
Averardo Salviati. Interessant is dat hij wordt afgebeeld met het model van een kapel, 
niet een attribuut dat hij normaliter bij zich draagt. Het verwijst naar de door hem 
gebouwde Saint Peters Abbey in Westminster, maar refereert hier tevens aan de bouw 
van de Salviati kapel.101 De laatste twee beelden, naast het rechter altaar, stellen de 
heilige Antonius abt en de heilige Thomas van Aquino voor. De laatste is duidelijk te 
herkennen aan het symbool van een zon op zijn borst. Hij was een van de beroemdste 
leden van de dominicaner orde. Zijn blik is gericht op een boek dat hij vasthoudt in zijn 
rechterhand. Met zijn linkerhand houdt hij zijn mantel omhoog. Hij representeert vaak 
de theologische kant van de orde. In de kapel is hij tegenover de heilige Dominicus 
geplaatst. Samen vertegenwoordigen zij het geloof en de dominicaner orde. Links van 
Thomas staat Antonius Abt leunend op een wandelstok waar een bel aan hangt. In zijn 
linkerhand houdt hij een boek vast. Achter zijn mantel aan de rechterkant zien we de 
snuit van een kleine big, een van zijn attributen. Deze naamheilige van Antonio Salviati 
werd tevens tot in 1600 in Antonio’s geschriften genoemd als zijn patroonheilige. 
Daarna lijkt Antonio hem te hebben verruild voor de heilige Antoninus.102 We zien dus 
dat alle drie de stichters van de kapel, Filippo, Averardo en Antonio Salviati, door de 
marmeren beelden vertegenwoordigd worden, samen met de stad Florence en de 
dominicaner orde. 
 
Bronzen reliëfs 

Boven elk beeld is hoog op de muur een bronzen reliëf geplaatst met een scène uit het 
leven van de heilige Antoninus. Ze zijn gemaakt naar een ontwerp van Giambologna en 
                                                
101 De heilige Eduard stond ook bekend om zijn vrijgevigheid naar de armen. Flack ziet een verband met 
het reliëf erboven, waar Antoninus aalmoezen uitdeelt. Hij verbindt dit met de familie Salviati, omdat zij 
de geldschieters van de kapel zijn. Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 145-146. 
102 Idem, 144. 
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door Domenico Portigiani in brons gegoten (afb.19-24). 103  Twee jaar voordat de 
ontwerpen gemaakt werden, had Serafino Razzi zijn biografie van de heilige Antoninus 
gepubliceerd. Het is zeer aannemelijk dat dit boek de tekstuele bron is geweest voor de 
iconografie van de reliëfs.104 Het verhaal start aan de linkerzijde van de kapel. Het eerste 
reliëf toont de jonge Antoninus die het habijt van de dominicaner orde ontvangt uit de 
handen van Giovanni Dominici (1356-1420). Deze scene paste in de traditie van scenes 
met investituur die veel voorkwamen in cycli met het leven van benedictijner en 
augustijner heiligen.105  Dominici was de oprichter van het dominicaner klooster in 
Fiesole. Hij had Antoninus in eerste instantie te jong bevonden om toe te treden tot het 
klooster. Om zijn geloof te testen gaf hij de jongen een bijna onmogelijke taak: 
Antoninus moest het belangrijkste werk van de camaldulenzer monnik Gratianus uit ca. 
1140 geheel uit het hoofd leren. Studieus en intelligent als de jongen was, kon hij dit 
binnen een jaar, en mocht daarop het habijt van de orde ontvangen. Dit moment is door 
Giambologna verbeeld in het reliëf. Antoninus en Giovanni zijn omringd door 
dominicaner monniken en omstanders in een kerk. Het habijt wordt vastgehouden door 
Giovanni, de slip door een andere dominicaan. Antoninus zit nederig geknield voor hen. 
Door de plaatsing van de figuren en de weergave van de architectuur heeft Giambologna 
een prachtig perspectief gecreëerd. Links staat een groep geestelijken, rechts een aantal 
leken. Zij vertegenwoordigen de twee verschillende werelden. Antoninus vertrekt hier 
uit de ene wereld, uit het seculiere leven, en betreedt de wereld achter de 
kloostermuren.106 De gebeurtenis vindt plaats in het schip van een kerk. In het midden 
van de voorstelling, achter de figuren, is een schilderij afgebeeld. Volgens Nirit Ben-
Aryeh Debby, in haar uitgebreide artikel over de bronzen reliëfs, gaat het hier om een 
voorstelling van Madonna met kind en de heilige Anna.107 Dit is niet het geval: we zien 
een moeder met kind die samen omhoog kijken naar de hemel, waar God de Vader in 
een wolk is verschenen. Welke specifieke gebeurtenis hier is afgebeeld, blijft 
onduidelijk. Wel kan het reiken naar de hemel de weg richting God, en verlossing 
verbeelden. Dit is de weg die Antoninus zelf zal afleggen. De lijst van het schilderij heeft 
een gebroken fronton, en dit is een subtiel anachronistisch element. Deze 
architectonische vorm kwam pas vanaf het einde van de vijftiende eeuw voor in 
Florence. 

                                                
103 Idem, 91, en appendix V 208-217. In het kasboek van Portigiani staan een aantal betalingen hiervoor. 
104 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 229; Serafino Razzi (1577), ‘Vita di Santo Antonino 
Arcivescovo di Firenze’, in: Vite de i Santi e Beati, cosi huomini, come donne del Sacro Ordine de’ Frati 
Predicatori, 244-259. 
105 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 213. 
106 Ibidem. 
107 Ben-Aryeh Debby, ‘Giambologna’s Salviati reliefs of St. Antoninus of Florence’, 201. 
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In het hierop volgend reliëf is Antoninus als aartsbisschop van Florence afgebeeld, 
gekleed in zijn ambtelijke mantel en mijter. Staand op een verhoging voor een paleis, 
geeft hij met beide handen aalmoezen aan de armen en kreupelen.108 De zorg voor de 
minder bedeelden was een van taken waar hij zich als aartsbisschop op toe had gelegd. 
In het midden van de voorstelling valt de kreupele man op. Hij mist zijn onderbeen en 
leunt op een kruk. De weergave van de spieren en pezen is zeer uitgewerkt. Dit is tevens 
het geval bij de man die met ontbloot bovenlichaam op de voorgrond ligt. Sally 
Cornelison verklaart deze specifieke detaillering, door te stellen dat de halfnaakte 
figuren gezien moeten worden als een visueel stijlfiguur, dat in de zestiende eeuw vaker 
werd gebruikt om het lijden van Christus te verbeelden.109  

Het levensverhaal van Antoninus zet zich voort op het volgende reliëf. Hier is 
Antoninus afgebeeld die vanaf een preekstoel het Florentijnse volk toespreekt. De 
dominicaan is gekleed in het habijt van de orde, in plaats van in zijn bisschopstenue. 
Om zijn verhaal kracht bij te zetten, heeft hij één hand in de lucht gestoken. Ook de 
toehoorders zijn zeer actief en maken gebaren en tonen verschillende gezichts-
uitdrukkingen. Mannen en vrouwen zitten gescheiden van elkaar, zoals toen 
gebruikelijk was. Links op de voorgrond geeft een vrouw haar kind de borst, terwijl zij 
omhoog richting Antoninus kijkt. Zij is de verbeelding van het idee dat Antoninus’ preek 
de voeding is voor het Florentijnse volk. Volgens Ben-Aryeh Debby speelt dit tafereel 
zich af in de San Marco kerk te Florence. Cornelison ontkracht dit, door aan te geven 
dat de ruimte niet veel gemeen heeft met de kleine gotische kerk van San Marco ten 
tijde van Antoninus’ preken.110 Waar Antoninus zich ook bevindt, in elk geval kan de 
man op de preekstoel niet anders dan de meest invloedrijke prediker van Florence in 
herinnering brengen: Girolamo Savonarola. Ook omdat, zoals Michael Cole al had 
opgemerkt, de aartsbisschop hier nog geen mijter draagt maar zijn eenvoudige 
dominicaner pij.111  

Het vierde reliëf toont Antoninus die, tegen zijn wil, tot aartsbisschop wordt 
gewijd. 112  Het stadsbestuur heeft zich verzameld voor het Palazzo della Signoria. 
Antoninus staat onder een baldakijn tussen de menigte. Het plein is volledig gevuld met 

                                                
108 Achter hem is een loggia zichtbaar. Dit zou volgens Flack het aartsbisschoppelijke paleis kunnen zijn. 
Flack, Giambologna's Cappella di Sant'Antoninus, 146. Cornelison is hier niet van overtuigd, omdat het 
niet correspondeert met het gotische gebouw dat er in de tijd van Antoninus heeft gestaan. Cornelison, 
Art and the relic cult of St. Antoninus, 215. 
109 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 217. 
110 Ben-Aryeh Debby, ‘Giambologna’s Salviati reliefs of St. Antoninus of Florence’, 203-206; Cornelison, 
Art and the relic cult of St. Antoninus, 224-225. 
111 Cole, Ambitious Form, 209. 
112 Over het exacte onderwerp van de voorstelling is in de recente literatuur discussie. Buoninsegni en 
Gori beschrijven dit als de intocht van Antoninus op het moment dat hij tot aartsbisschop is verkozen. 
Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di S. Antonino, 10; Gori, Descrizione della 
cappella di S. Antonino, XXX. Zie ook: Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 228. 
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mensen en de voorgrond wordt ingenomen door mannen te paard. De stad Florence is 
in dit reliëf prominent aanwezig. Het stadhuis en de Loggia dei Lanzi, en zelfs 
Donetello’s Marzocco, het symbool van Florence, zijn duidelijk herkenbaar. In het vijfde 
reliëf speelt de stad opnieuw een hoofdrol. We zien aartsbisschop Antoninus die op de 
trappen van de Dom vergiffenis schenkt aan de Otto di Guardia. Deze gebeurtenis is 
uitgebreid beschreven door Razzi. De Otto di Guardia had twee priesters gevangen 
genomen en hen publiekelijk vernederd. Antoninus ontstak daarop in woede en 
excommuniceerde de leden van de Otto di Guardia. Alleen de paus kon hun nu nog 
vergiffenis schenken. Hij was bereid dit te doen, maar eiste een publiekelijke 
boetedoening. Dit moment is hier vastgelegd.113 Achter Antoninus is de middeleeuwse 
façade van de Dom zichtbaar, ontworpen door Arnolfo di Cambio en in 1587 verwijderd. 
Het laatste reliëf toont het wonder dat Antoninus verrichtte tijdens zijn leven. De 
gebeurtenis vindt plaats in het huis van de familie Filicia, waar een grote groep mensen 
zich verzameld heeft rond het overleden zoontje van de familie. Linksboven in de kamer 
verschijnt in een wolk aartsbisschop Antoninus. Hij houdt zijn hand omhoog en wekt zo 
het kind tot leven. Op de grond is het jongetje al rechtop gaan zitten, en met zijn handen 
gevouwen kijkt hij omhoog. Alle aanwezigen zijn onder de indruk. Het reliëf is geplaatst 
op de rechter wand, recht tegenover de scene met Antoninus die zijn habijt ontvangt. De 
eerder genoemde voorstelling met moeder en kind die daarin was afgebeeld, is qua 
compositie sterk verwant aan de laatste scene. 

In haar artikel over de reliëfs richt Ben-Aryeh Debby zich op het belang dat de 
Medici zouden hebben bij deze verbeelding van het verhaal van de heilige. Zij benadrukt 
dat de stad Florence ten tijde van Cosimo de Oude duidelijk aanwezig is, door de 
afgebeelde architectuur. Volgens haar maakt de voorstelling daarmee een verbinding 
tussen de tijd van Cosimo de Oude en die van de zestiende-eeuwse Medici 
groothertogen: ‘In the sixteenth century, the Medici dukes were in the process of 
restoring their absolute control over Tuscany. Seeking to give credibility to their regime 
and legitimize their rule, they were making an effort to connect the Medici court of the 
late sixteenth century with the Medici of an earlier period’.114 Hierbij laat zij een 
mogelijke rol van de Salviati geheel buiten beschouwing, terwijl de aanwezigheid van de 
stad in de reliëfs ook de verbinding van Filippo en zijn zonen met Florence zou kunnen 
                                                
113 Over de scene op dit reliëf is onenigheid in de meest recente literatuur. Antoninus had het 
stadsbestuur geëxcommuniceerd omdat het had opgeroepen tot een openlijke stemming tijdens politieke 
bijeenkomsten in plaats van en geheime. De Signoria trok het voorstel terug en in de reliëf zouden we 
volgens Debby Antoninus zien die vergiffenis schenkt aan de bestuurders en de excommunicatie opheft. 
Omdat de afbeeldingen op het reliëf meer overeenkomen met de beschrijving uit Razzi, ben ik het eens 
met Cole en Cornelison dat het hier gaat om een afbeelding van Antoninus die vergiffenis schenkt aan de 
Otto di Guardia. Ben-Aryeh Debby, ‘Giambologna’s Salviati reliefs of St. Antoninus of Florence’, 208; 
Cole, Ambitious Form, 207-208; Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 233-235. 
114 Ben-Aryeh Debby, ‘Giambologna’s Salviati reliefs of St. Antoninus of Florence’, 217. 
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verbeelden. De voorstelling met de façade van de Dom bevindt zich boven het beeld van 
Antonius Abt. Cornelison overtuigt met haar idee dat deze twee werken aan elkaar 
gerelateerd zijn. De Dom was niet alleen de zetel van de aartsbisschop Antoninus, het 
was tevens de plek waar een belangrijk reliek van de heilige Antonius Abt bewaard 
werd. ‘Paring Anthony Abbot, Antoninus, and a scene from the Dominican saints’s life 
that takes place before Florence Cathedral (…) situates him among the city’s elite 
patrons and protectors’.115 Het reliëf met de voorstelling op het Piazza della Signoria, 
met de Marzocco in beeld, is boven het beeld van de heilige Filippus geplaatst. Hoewel 
Cornelison geen direct verband ziet, denk ik dat de verbeelding van de stad hier 
gecombineerd wordt met de naamheilige van de opdrachtgever Filippo, hoofd van de 
‘Florentijnse’ tak van de familie Salviati.116 Ook omdat deze verticale verbanden tussen 
de verschillende voorstellingen op meerdere plekken in de kapel voorkomen. 
 
Drie maal verlossing 

De schilder Alessandro Allori was verantwoordelijk voor het overgrote deel van de 
fresco’s in de kapel.117 Rond dezelfde tijd was hij ook aan het werk in de Gaddi- en 
Niccolini-kapel. Allori was geen onbekende van de Salviati. Tussen 1563 en 1570 had hij 
al een groot aantal werken voor de familie vervaardigd.118 Voor de kapel in San Marco 
maakte hij tevens het paneel achter het hoofdaltaar, met een voorstelling van Christus 
in het voorgeborchte (afb.25). Dit werk heeft een ongewone iconografie. We zien 
Christus slechts gekleed in een lendendoek van prachtige bewerkte stof. Naast hem 
knielen Adam en Eva, die net door hem verlost zijn uit het voorgeborchte.119 Zij worden 
gevolgd door Mozes, Johannes de Doper en een aantal andere oudtestamentische 
figuren. Rond de berg op de achtergrond zien we zielen uit graven opstijgen. Recht op 
de voorgrond knielt Maria. Zij heeft de hand van haar Zoon vastgepakt en kijkt hem 
aan. Achter haar staan twee engelen. Zij dragen een witte vlag, symbool van de 
wederopstanding van Christus, en een witte lelie die staat voor Maria’s onbevlektheid. 
Allori heeft in dit paneel twee gebeurtenissen verbonden: Christus die triomferend 
terugkomt uit het voorgeborchte en de ontmoeting met zijn moeder na de 
wederopstanding. De combinatie van deze twee iconografische thema’s is uitzonderlijk, 
en waarschijnlijk daarom zorgde dit in de recente literatuur voor verschil van mening 
                                                
115 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 236. 
116 Idem, 235. 
117 Van 1583 tot 1589 werd hij betaald voor zijn werkzaamheden. Jestaz, Le livre journal de la fabrique e 
la chapelle Salviati, 48. De betalingen aan Allori beginnen op 1 februari 1583 [1584]. De laatste betaling 
is op 1 september 1589. Taddeo en Francesco Curradi hielpen met de goudversieringen, Giovambattista 
Cini deed het bladgoud in de kapel. Karwacka Codini, Il quaderno della fabbrica, XXIV. 
118 Hurtubise, Une famille-témoin, les Salviati, 301.  
119 De Eva-figuur gebruikte Allori ook voor een schilderij met Maria Magdalena en voor Maria in het 
altaarstuk Christus in het huis van Maria en Martha in de Salviati kapel (1580). 
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over het onderwerp.120 Tomasso Buoninsegni, in zijn contemporaine beschrijving van de 
kapel uit 1589, noemde het schilderij al een nieuwe inventie van de schilder: ‘la tavola 
fatta da Alessandro allori; pittore graziosissimo, il quale con nuova, e bella invenzione 
figura nostro signore, quando ritornando dal limbo, seguito da infinita moltitudine 
d’anime, le quali escono da una tomba, e girano dietro un monte ritenendosi parte di 
loro in aria, apparisce alla santa Madre Vergine beatissima (…)’.121 Het paneel is omlijst 
door natuursteen. Op het fries boven het schilderij is de tekst ‘Ecce filius tuus’ te lezen. 
Dit is een van Christus’ zeven laatste woorden die hij tot zijn moeder spreekt vanaf het 
kruis. ‘Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling [Johannes] van wie hij 
veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon’ (Joh. 19:26).122 Voor het schilderij 
en de tekst hing een bronzen crucifix dat nu verwijderd is, ontworpen door 
Giambologna en gegoten door Antonio Susini. Volgens Michael Cole herinnerde het 
citaat uit de Bijbel ons eraan dat Maria de eerste is die mediteerde bij het kruis. De 
inscriptie zou de bezoeker hebben geïnstrueerd om Maria’s voorbeeld te volgen, door 
naar het crucifix te kijken en te mediteren.123 De tekst zorgt daardoor tevens voor 
verbinding tussen het paneel en de rest van de kapel.  

Toch lijkt hier vooral het thema van ‘verlossing’ overduidelijk aanwezig: 
Christus daalt af naar het voorgeborchte en verlost de oudtestamentische zielen. Maria’s 
aanwezigheid kan verklaard worden door haar rol als bemiddelaar tussen God en de 
mens op aarde.124 De connectie tussen Hemel en aarde wordt versterkt door een groep 
van drie bronzen figuren boven het schilderij. Dit waren eveneens ontwerpen van 
Giambologna. Een engel staat met één been op de omlijsting van het altaarstuk, met het 
andere steunt hij subtiel op de rand van het fries. Daardoor lijkt hij bewegelijk, alsof hij 
net is komen aanvliegen en steun zoekt om te blijven staan. Hij heeft zijn armen 
uitgespreid, een hand naar beneden gericht en de andere omhoog. Hij richt daarmee de 
aandacht op de weg die naar verlossing leidt. De plaatsing van de twee vrouwen op de 
voorgrond verstrekt vervolgens de boodschap van ‘verlossing’. Eva, aan de linkerkant, 

                                                
120 Spalding, in zijn artikel ‘Alessandro Allori's Christ in Limbo in S. Marco’ (1996) denkt echter dat het 
hier niet gaat om Maria, maar om een algemeen oudtestamentische figuur, zoals er vele waren in Allori’s 
eerdere schilderij van Christus in Limbo. De vrouw zou aangekleed zijn omdat Allori wilde voldoen aan 
de contrareformatorische regels. Spalding argument is niet overtuigend; in de kapel komen namelijk 
vele andere (half)naakte figuren voor. Daarnaast identificeert Tomasso Buoninsegni in zijn Descizzione 
della traslazione del corpo di S. Antonino uit 1589 de figuur al als de moeder van Christus. 
121 Buoninsegni, Descizzione della traslazione del corpo di S. Antonino, 6. Vertaling: ‘Het schilderij 
gemaakt door Alessandro Allori; een geweldige schilder, waarop [is afgebeeld] onze Heer op een nieuwe 
en mooie manier, wanneer hij terugkeert uit Limbo, gevolgd door een oneindige hoeveelheid zielen, die 
opstijgen uit het graf, en achter de berg en in de lucht rondzweven, verschijnt aan de zeer zalige heilige 
Moeder Maagd’. 
122 Flack ziet zelfs in deze tekst een verwijzing naar Filippo Salviati die zijn zonen deze grafkapel liet 
bouwen. Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 134. 
123 Cole, Ambitious form, 215. 
124 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 166. 
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had de eerste zonde begaan en representeert hier het begin van de erfzonde. Zij is 
geplaatst tegenover Maria, de enige vrouw die zonder zonde was geboren. Zij heeft 
Christus ter wereld gebracht die de schuld voor de zonden van de mens op zich nam 
door zijn kruisdood en wederopstanding.   

Op beide zijwanden, tussen de marmeren beelden, zijn nog twee even grote 
panelen te vinden. Giovanni Battista Naldini heeft in het werk aan de rechterzijde de 
roeping van de heilige Mattheus op dynamische wijze weergegeven (afb.26). In het 
midden staat Christus in een rood met blauwe mantel. Hij wijst naar links, het doek uit, 
terwijl hij over zijn schouder naar Mattheus kijkt. Achter hen zien we de tollenaars aan 
een tafel hun berekeningen maken. Op de voorgrond is een groep figuren in elegant 
gedraaide houdingen. Een jonge man links kijkt het doek uit en zijn linker arm is naar 
Christus uitgestrekt. Hierdoor ontstaat een diagonale lijn van het midden van de 
schildering naar de hoek linksonder, en de jongeman vormt de verbinding tussen de 
scène met Christus en Matteus en de wereld buiten het schilderij. Boven het paneel 
staat in een cartouche ‘Relictis omnibus secutus est eum’, ‘hij verliet alles en volgde 
hem’. Deze tekst is gerelateerd aan Matteus 9:9, ‘Toen Jezus vandaar verder ging, zag 
hij bij het tolhuis een man zitten die Matteus heette, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij’. Hij 
stond op en volgde hem’. Matteus was de beschermheilige van de bankiers en dit zal een 
reden zijn geweest waarom de gebroeders Salviati hebben gekozen voor dit thema. 
Omdat de roeping van Mattheus niet vaak voorkwam als onderwerp voor een kapel,125 
moet het een zeer bewuste keuze zijn geweest. Het verhaal van de tollenaar Matteus kon 
voor Averardo en Antonio als verschoning gelden, voor de immense rijkdom die zij met 
bankieren hadden vergaard. Door de kostbare kapel te financieren lieten de broers zien 
dat zij, net als Matteus, de goede weg kozen, de weg die leidde naar verlossing. In hun 
dagelijks leven gingen zij gewoon door met hun handel en bankzaken. 

De schilder Francesco Morandini, ook wel Il Poppi genoemd, schilderde het 
paneel aan de tegenoverliggende zijde. Afgebeeld is Christus die de leproos geneest 
(afb.27). Raffaello Borghini noemde het schilderij in Il Riposo een van zijn betere 
werken: ‘una delle opere del Poppi di maggior impegno scenografico e compositivo’.126 
Christus, opnieuw het middelpunt van de compositie, heeft zich richting de beschouwer 
gedraaid, terwijl hij kijkt naar de lepralijder aan zijn voeten. Hij is net als in het 
schilderij van Naldini, gekleed in een rood met blauwe mantel. Achter hem staat Petrus, 
omringd door andere apostelen. Christus heeft zijn armen licht uitgestrekt, waardoor er 
ook hier een diagonale lijn richting het hoofdaltaar ontstaan. De twee halfnaakte 
mannen op de voorgrond versterken dit effect. Een grote groep omstanders aanschouwt 

                                                
125 Cole, Ambitious form, 217. 
126 Borghini, Il Riposo, 106.  
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het wonder van de genezing. Boven de schildering staat in een cartouche: ‘si vis potes 
me mundare’, als U wilt, kunt u mij rein maken’. Bovenin de scène zweven twee 
engelen, van wie een de banderol vasthoudt met het antwoord van Christus, 
‘Volo.mundare’, ‘ik wil het, word rein’. Deze woorden komen uit Matteus 8:3. Daar 
staat: ‘Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem 
neer en zei: ‘Heer, als U wilt kunt u mij rein maken’. Jezus strekte zijn hand uit, raakte 
hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein’. En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat.’ 
Het vlees werd hier gezuiverd door het geloof in Christus. Deze voorstelling heeft een 
analogie met een gebeurtenis uit het leven van de heilige Antoninus, die ook een leproos 
had genezen. Tegelijk verbeeldde het opnieuw verlossing. 

De panelen van Il Poppi en Naldini zijn qua compositie, kleurstelling, en 
thematiek zeer goed op elkaar afgestemd. De schilders moeten tijdens het werkproces 
van elkaars ideeën hebben geweten. Ook Baldinucci ziet een verband tussen de werken. 
Hij beschreef Naldini’s altaarstuk uitvoerig en prees vooral de ignudo op de 
voorgrond.127 Hij vervolgde zijn beschrijving met de vermelding dat het werk in wedijver 
gemaakt moet zijn met het schilderij van Il Poppi: ‘dipinsi poi a concorrenza di 
Francesco Poppi per la nuova cappella de’ Salviati in S. Marco (...) una bella tavola. (…) 
Naldini condusse quest’opera a concorrenza del Poppi, a cui era stato imposto il carico 
di dipingere, siccome di poi dipinse, l’opposta tavola dalla parte sinistra’.128 De schilders 
kenden elkaar al langer. Samen met Allori hadden zij gewerkt aan de studiolo van 
Francesco I. Dit kan een positieve invloed hebben gehad op de grote eenheid die hier in 
de kapel is ontstaan. Tegelijk passen de werken perfect in Giambologna’s ontwerp. De 
blik van de beschouwer wordt via de afgebeelde figuren steevast richting het altaar en 
de tombe van Antoninus geleid. 
 
Grafkapel van de Salviati 

Averardo en Antonio creëerden met hun indrukwekkende opdracht niet alleen een 
nieuwe rustplaats voor de heilige Antoninus, maar bouwden tegelijk een grafkapel voor 
hun eigen familie. Aan weerszijden van de boog die toegang geeft tot de kapel, zijn twee 
grote wapenschilden te zien, van Averardo Salviati en zijn vrouw Alessandra Nerli aan 
de linkerzijde, en rechts die van Antonio en zijn eerste vrouw Lucrezia da Gagliano. Er 
kon hierdoor geen misverstand ontstaan wie voor de kapel hadden betaald. In 1571, 
enkele jaren voor de bouw van de kapel, was een wet aangenomen in Florence dat men 

                                                
127 Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, III, 514-515. 
128 Idem, III, 515-516. Vertaling: ‘Schilderde in wedijver met Francesco Poppi voor de nieuwe kapel van 
de Salviati in San Marco (…) een mooi paneel. (…) Naldini maakte dit werk in wedijver met Poppi aan 
wie opgelegd was geweest de verantwoordelijkheid voor het schilderen van het werk aan de linkerzijde, 
wat hij deed’. 
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geen bestaande wapenschilden of inscripties meer mocht verwijderen.129 Dit betekende 
dat de Salviati zich nu met deze schilden voor zeer lange tijd hadden verbonden aan 
deze plek. De wapens vertellen tevens wie in de crypte begraven lagen. Deze bevindt 
zich recht onder de vloer van de kapel. Een deur aan de buitenkant van de kerk evenals 
de tweede deur aan de linkerzijde in de voorhal, leidt naar een trap. Dit is een van de 
vier deuren in de vestibule. De eerste deur aan de linkerkant is geen echte deur en is 
alleen geplaatst voor de symmetrie. Wanneer men deze afdaalt, komt men in de kleine 
ruimte (afb.28). Boven de ingang zijn in een lunet vijf putti geschilderd. Zij bewegen 
zich rond een wapenschild van de familie Salviati en een marmeren plaat met de tekst 
‘Averardus et Antonius Salviati / Philippi ff. fec[erunt]. A.D. MDLXXXVIII’. Aan de 
andere zijde is een marmeren altaar tegen de muur geplaatst. Deze wordt geflankeerd 
door twee deuren die toegang geven tot de grafkamer waar Antonio en Averardo met 
hun vrouwen begraven liggen. Boven beide deuren is een geschilderde putto met een 
marmeren wapenschild van de Salviati te zien (afb.29). Boven het altaar is door Naldini 
een fresco aangebracht van Christus die Larazus opwekt (afb.30).130 De voorgrond van 
de schildering wordt ingenomen door een grote open tombe. Een man is bezig het 
deksel te verplaatsen, terwijl Lazarus naast het graf, op de dekplaat ligt. Hij richt zijn 
bovenlichaam omhoog naar Christus die voor hem staat en net het wonder heeft 
verricht. Onder het altaar is Het visioen van Ezechiël en het dal vol beenderen (Ezechiël 
37:1-14) afgebeeld. Beide gebeurtenissen worden gezien als prefiguratie van de 
wederopstanding uit de dood, en sluiten dus naadloos bij elkaar aan. Dit is een gepast 
thema voor een crypte en vormt daarnaast een geheel met de decoraties in de kapel 
erboven. 
 
Een samenhangend programma 

Voor de frescoschilderingen in het bovenste gedeelte van de Salviati-kapel lijkt een 
uitgebreid programma te zijn bedacht, uitgevoerd door Alessandro Allori en zijn 
werkplaats. Naast alle drie de grote ramen van de kapel zijn een profeet en een sibille 
afgebeeld. De profeten dragen een oudtestamentische tekst bij zich, de sibillen worden 
begeleid door een tekst uit het werk van de vroegchristelijk schrijver Lucius Caecilius 
Firmianus Lactantius (c.250 - c.325). Hoewel de meeste teksten in de kapel in het 
geheel van kleuren, voorstellingen en decoraties niet meteen opvallen, spelen zij hier 

                                                
129 Legge contra chi rimovesse o violasse Armi, Inscritioni, o Memorie esistenti apparentemente nelli 
Edifitii così pubblici come privati, ottenuta nell’ amplissimo Senato, e Consiglio de’ 48 il di XXX di 
Maggio 1571, in Fiorenza, nella Stamperia de’ Giunti, 1572. Zie: Martellacci, ‘Cappelle gentilizie dalla 
controriforma alla fine del seicento’, 109, noot 11. 
130 ‘il quadro dell’altare della cappella sottoterranea del sepolcro di s. Antoninus.(...) ad alcuni angeletti 
attorno all’ arme de’ medisimi Salviati  rimpetto all’ anditino che, scesa la scala, porta ad esse cappella’. 
Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, III, 93. 



 

 -198- 

wel degelijk een belangrijke rol. De figuren en teksten vormen namelijk de verbinding 
tussen de frescoschilderingen in de koepel en de eerder besproken drie panelen.131 
Boven het hoofdaltaar is links van het raam de profeet Jacob afgebeeld, begeleid door 
een tekst die gaat over zijn terugkeer van Laban: ‘In baculo meo transivimus iordanem 
istum & nunc cum duabus turmis regredior’, ‘Met alleen mijn stok ben ik indertijd de 
Jordaan hier overgestoken, en nu kan ik mijn mensen zelfs over twee kampen verdelen.’ 
(Gen. 32:10). Rechts van het raam is een sibille te zien met de tekst ‘A mortuis regressus 
in lucem veniet primus’, ‘teruggekomen uit het dodenrijk, zal hij als eerste gaan’. Dit is 
een regel uit de Vera Sapientia van Lactantius. Michael Flack was de eerste die deze 
twee regels in verband bracht met het altaarstuk van Allori met Christus in Limbo. Het 
verhaal van Jacob die zijn familie het land uit leidde, sluit hier bij aan. Het gold echter 
niet alleen voor het hoofdaltaar. Naast het raam aan de rechterzijde zijn Abraham en 
een sibille te zien.132 Allori heeft zijn werk ook hier gesigneerd en gedateerd. De sibille 
leunt op een zuil waarop staat geschreven: ‘A.D.MDLXXXVIII a Dio gloria la pittura in 
fresco di q[est]a nobilissima cappella dipingeva Alessandro Bronzino Allori’. Abraham’s 
opschrift luidt: ‘Egredere de terra tua’, ‘trek weg uit je land’ (Gen. 12:1). De sibille draagt 
de zin: ‘contemnent homines divitias omnes’, ‘de mens zal omver halen al zijn rijkdom’ 
(Lactantius). Beide teksten kunnen worden verbonden met het verhaal van de roeping 
van Mattheus, dat op het paneel eronder is afgebeeld. Aan de linkerzijde van de kapel, 
boven het altaarstuk met Christus die de leproos geneest, zijn de profeet Elisa en een 
derde sibille te zien. Elisa houdt een banderol vast met de tekst ‘recipiet caro tua 
sanitatem & munaberis’, ‘dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn’ 
(2 Kon. 5:10). De sibille’s tekst luidt: ‘morbos hominus resolvet’, ‘hij zal de ziektes van 
de mens laten stoppen’ (Lactantius). Beide citaten verwijzen naar de zuiverende 
werking van de doop. In het schilderij van Il Poppi ‘zuivert’ Christus de leproos van zijn 
ziekte. Deze verticale verbanden tussen de verschillende fresco’s heeft Flack al 
overtuigend duidelijk gemaakt. Zij zijn een bewijs dat het iconografische programma 
voor de kapel tot in detail was uitgedacht. 
 
Fresco’s in de lichtbeuk 

In de pendentieven zijn personificaties van de vier theologische deugden afgebeeld: 
Trouw, Liefde voor God, Naastenliefde en Hoop. Ook hier spelen teksten een rol. Alle 
vier de deugden worden door een Bijbeltekst beschreven (afb.31-34). Onder Fede staat 

                                                
131 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 108, 139-143. Buoninsegni heeft de teksten 
genoemd in zijn beschrijving van de kapel. Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di 
Santo Antonino, 9. 
132 Vertaling: ‘In het jaar van de Heer 1588, prijs de Heer, schilderde Alessandro Bronzino Allori de 
schilderingen in fresco in deze zeer nobele kapel’. 
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geschreven: ‘Mihi adhere re deo bonum est’, ‘Bij God te zijn is mijn enige verlangen’ 
(Psalm. 72(73):28). Carità del Dio wordt verklaard door: ‘Dominus mihi adiutor non 
timebo’, ‘Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen’ (Psalm. 117(118):6). Carità 
del prossimo wordt beschreven door de tekst: ‘Hoc ecce preceptum meum et diligatis 
invicem’, ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben’ (Joh. 15:12). De tekst onder 
Speranza, als laatste, luidt: ‘sine me impo[ssibi]le e[st] placere deo’, ‘zonder mij is het 
onmogelijk God te behagen’. De laatste is een variant op de zin ‘Sine fide autem 
impossibile est placere Deo’, ‘Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven’ 
(Hebr. 11:6). 

Onder de bogen zijn fresco’s in grisaille te zien, afgewisseld met geschilderde 
mozaïekvoorstellingen van kerkelijke symbolen, zoals kruisen en mijters (afb.35-36). 
Links vinden we drie episodes uit het leven van de heilige voordat hij aartsbisschop van 
Florence was. We zien de jonge Antoninus intens starend naar het crucifix in de 
Orsanmichele, als kleine jongen het boek van de decreten uit zijn hoofd voordragend 
aan Giovanni Dominici, en we zien hem op wonderbaarlijke wijze een kapotte wasmand 
oplappen. Onder de rechterboog zijn scènes uit het leven van Antoninus geschilderd uit 
de periode dat hij aartsbisschop van Florence was. De fresco’s tonen hem als stichter 
van de Buonomini di San Martino, als de diplomaat van de Florentijnse regering bij het 
Vaticaan, en als dominicaner broeder die de kinderloze Dante Castiglione en zijn vrouw 
Marietta zegende. De eerstgenoemde gebeurtenis moet een persoonlijke betekenis 
hebben gehad voor de familie Salviati. Bernardo di Marco di Forese Salviati was immers 
een van de twaalf medeoprichters van de Buonomini, en ook Jacopo Salviati had zich 
voor deze organisatie ingezet. Ook de laatste voorstelling kan in verband gebracht 
worden met de familie Salviati. Zoals Flack al opmerkte, was de achterkleinzoon van de 
afgebeelde Dante, Fra Bernardo Castiglione, een van de broeders van het San Marco 
klooster die het contract met de Salviati hadden getekend voor de bouw van de kapel. 
Van hem was bekend dat hij de herinnering aan Savonarola levend probeerde te 
houden, door beeltenissen van de boeteprediker te drukken en in omloop te brengen. 
Hij werd hiervoor door de toenmalige aartsbisschop Alessandro de’ Medici verbannen 
naar Viterbo, waar hij in 1583 stierf.133 Dit staat ook in de reeds eerder geciteerde brief 
uit hetzelfde jaar: ‘un fra Bernardo da Castiglione, che ne era stato fatto autore, et le 
haveva fatte fare, lo feci levare di San Marco, et fu messo in Viterbo, dove si è morto’.134 
De kinderloosheid die door een wonder door de heilige Antoninus was genezen, zorgde 
er dus voor dat deze man nu de ideeën van Savonarola kon uitdragen. Zou dit een reden 
zijn geweest voor Averardo en Antonio om deze voorstelling op te nemen in het 

                                                
133 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 162-163. 
134 Gusti, ‘Del culto a fra Girolamo Savonarola’, 220-221. 
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decoratieprogramma? Het is niet onwaarschijnlijk. Cornelison komt echter met een 
andere verklaring. Omdat dit het enige vruchtbaarheidswonder is van de heilige 
Antoninus, was het fresco volgens haar eerder gericht op de vrouwen die naar de kapel 
kwamen, dan op de Savonarola aanhangers onder de broeders van San Marco.135 
Daarmee is echter het idee van Flack niet weerlegd. Vooral nu ik hier heb aangetoond 
hoe zeer Filippo en zijn zonen betrokken waren bij de verheerlijking van Savonarola, die 
in deze periode ook nog eens zijn hoogtepunt kende, lijkt het idee van Flack juist 
aannemelijk. Het was een manier om de liefde van de familie voor de boeteprediker te 
tonen, zonder dit te opvallend te doen, en daarmee aanstoot te geven. Savonarola was 
immers nog steeds niet zeer geliefd bij de aartsbisschop Alessandro de’ Medici, zoals in 
het vervolg nog zal blijken. 
 
De fresco’s in het koepelgewelf 

De schilderingen in de koepel zijn gewijd aan het sterfbed van de heilige Antoninus en 
zijn tenhemelopneming. De fresco’s bevinden zich hoog aan de binnenzijde van het 
gewelf, een zeer geschikte plek voor het afbeelden van een hemelopneming. Vier grote 
scenes geschilderd door Allori, worden afgewisseld met personificaties van deugden. 
Buoninsegni identificeerde de vrouwen als ‘la Sapienza celeste’ (de Goddelijke 
waarheid), ‘la Religione’ (de Religie), ‘la Liberalità (de Vrijgevigheid) en ‘la Verginità (de 
Maagdelijkheid).136 Boven de personificaties zijn cartouches geschilderd met opnieuw 
een tekst die de betreffende deugd beschrijft. ‘Eritis sicut angeli’, ‘zij zijn als engelen in 
de hemel’ (Matt. 22:30) beschrijft de maagdelijkheid. ‘Date et dabitur [vobis]’, ‘geef, 
dan zal je gegeven worden’ (Luc. 6:38) is bij de vrijgevigheid te lezen, en het opschrift 
bij de Goddelijke waarheid luidt: ‘audite me timorem d[omi]ni docebo vos’, Kom, 
kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de Heer’ (Psalm. 33(34):12). Religie 
wordt beschreven met de woorden ‘iugum meum suave [est et onus meum leve est]’, 
‘want mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Matt. 11:30) (afb.37). ‘Suave’ was tevens het 
motto van Paus Leo X. Het werd vaak vergezeld door de afbeelding van een juk. Volgens 
Paolo Giovio’s Ragionamento delle imprese (1555) zou het motto gekozen zijn door de 
paus om aan te geven dat de herstelde macht van de Medici niet tiranniek zou worden. 
De keuze voor het afbeelden van de personificatie van Religie met het juk over haar 
schouders en het citaat uit de Bijbel dat Paus Leo X als motto gebruikte, kan hier in de 
kapel als een hommage aan deze Medici-paus worden gezien. Hij was immers de eerste 
die had voorgesteld aartsbisschop Antoninus te canoniseren.137 Boven de voorstellingen 
                                                
135 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 178. 
136 Buoninsegni, Descizzione della traslazione del corpo di S. Antonino, 11-12. Ook genoemd in: 
Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 182. 
137 Giovio, Ragionamento delle imprese (1565), 30. Zie ook: Albury, Castiglione’s Allegory, 214. 
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van de deugden zijn afwisselend het wapenschild van de Salviati-Nerli en Salviati-
Gagliano te zien. Het embleem van de familie, met de roofvogel en ring met parel is ook 
afgebeeld. 

De vier grote fresco’s op het gewelf vertellen over de laatste fase van het leven 
van de heilige Antoninus (afb.38). De schildering recht boven het hoofdaltaar is voor de 
beschouwer het beste te zien. Onder de voorstelling staat in de tekst ‘Terras relinquit 
quo die Christum / in coelum ascendentem adorat’.138 In de voorstelling zien we de 
heilige Antoninus op zijn sterfbed (afb.39). Aan het bed staat een aantal personen. De 
man bij het voeteneind is, volgens Buoninsegni, Pietro Barbo (1417-1471), kardinaal van 
de San Marco in Venetië en de latere paus Paulus II.139 De geestelijke was gestuurd door 
Paus Pius II om te bevestigen dat de aartsbisschop was gestorven en om de uitvaart te 
regelen.140 Vlakbij Antonino’s hoofd staat een man met een lange baard en zwarte muts. 
Hij kijkt ons aan (afb.39). Het specifieke uiterlijk van de man maakt het waarschijnlijk 
dat het hier om een portret gaat. Cornelison suggereert dat dit Filippo Salviati zou 
kunnen zijn, mede omdat de man recht boven het beeld van de heilige Filippus is 
geschilderd.141 Eerder is al duidelijk geworden dat er sterke verticale iconografische 
verbanden waren in de kapel, en dit maakt het idee van Cornelison aannemelijk. Rond 
de baar staan tevens vier dominicaner broeders. Drie daarvan hebben een jong uiterlijk 
en een generiek gezicht. De broeder geheel rechts, met een boek in zijn handen, heeft 
echter een opvallend profiel dat doet denken aan dat van Savonarola. Aartsbisschop 
Alessandro de’ Medici had in een brief van 26 augustus 1583 geklaagd bij de 
groothertog over de verheerlijking van Savonarola in het klooster van San Marco.142 Het 
is mogelijk dat hier in de kapel de associatie werd gewekt met de door de Salviati zo 
geliefde dominicaan. Door een doorkijk zien we de heilige Antoninus opnieuw, nu 
opstijgend naar de hemel met de handen gespreid. Antoninus was op Hemelvaartsdag 
gestorven, zoals ook het onderschrift ons al vertelde. Bovenin zien we dan ook de 
hemelvaart van Christus afgebeeld. Het thema van verlossing, de eeuwige verlossing die 
men vindt in de hemel, is hier opnieuw aanwezig. 

Tegenover dit fresco, moeilijk zichtbaar voor de bezoeker van de kapel, is de 
opbaring van Antoninus geschilderd. Hieronder staat geschreven: ‘Totius urbis 
veneratione archiepiscopi/ sa[n]ctiatem o[mn]ibus volvit deus esse testatam’.143 De 

                                                
138 Vertaling: ‘Hij verlaat de aarde op de dag dat men Christus’ opstijgen naar de hemel aanbidt’. 
139 Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di Santo Antonino, 12. 
140 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 184. 
141 Ibidem. 
142 Die brief, die later in dit hoofdstuk nogmaals wordt besproken, is te vinden in: Antonelli, L’officio 
proprio per Fra Girolamo Savonarola, 26-28. 
143 Vertaling: ‘God beziet dat door de verering van de hele stad, de heiligheid van de aartsbisschop wordt 
bevestigd’. 
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heilige wordt door een aantal mannen onder een groot baldakijn gelegd. De vele 
omstanders kussen het dode lichaam of raken het aan. Drie mannen op de voorgrond 
dragen, met ontbloot bovenlichaam, de baar en doen sterk denken aan figuren van 
Michelangelo. De middelste man, op de rug gezien, lijkt gebaseerd op een van de 
badende soldaten uit het karton van de Slag bij Cascina.144 Allori nam vaak figuren over 
uit het werk van Michelangelo. Zo kopieerde hij enkele mannen uit het Laatste Oordeel 
in de Sixtijnse kapel voor zijn eigen Laatste Oordeel, gemaakt voor de Montauto kapel 
in de Santissima Annunziata. De Michelangelesque man is hier zo nadrukkelijk 
aanwezig, dat de figuur van de heilige Antoninus naar de achtergrond wordt gedrukt en 
pas in twee instantie zichtbaar is.  

Links in de koepel is de lijkstoet van Antoninus afgebeeld (afb.41). Het lichaam 
wordt door zes bisschoppen gedragen, terwijl een groep Florentijnse omstanders met 
fakkels om de heilige staan. Onder de scene staat de tekst ‘Moerentes cives optimum 
pastorem/ lacrymis ac laudibus prosequuntur’. 145  De Porta San Gallo is op de 
achtergrond te zien, en daarmee is de gebeurtenis onmiskenbaar in Florence geplaatst. 
In de boog van de poort is een troon zichtbaar. Volgens Buonsinsegni’s beschrijving zien 
we daar paus Pius II. Hij was inderdaad aanwezig bij de begrafenis. Op het moment dat 
Antoninus stierf, was Pius II op weg naar Mantua. Toen hij hoorde van de dood van zijn 
vriend, kwam hij onmiddellijk naar Florence en regelde diens begrafenis acht dagen 
later. Hij schreef een lovende eulogie voor de begrafenis van Antoninus, waarin hij hem 
zeer prees.146 In het laatste fresco heeft Allori de droom van een Dominicaner non 
verbeeld (afb.42). Zij had in een visioen de tenhemelopneming van Antoninus gezien. 
Onder de voorstelling is te lezen: ‘in sanctorum civiu[m] nu[mer]um a deo 
cooptat[um]/ esse mens divinitus illustrata cernit’.147 In de hemel zien we God de Vader, 
omringd door engelen. Antoninus staat linksonder en kijkt hoopvol omhoog. Hij wordt 
begeleid door engelen en een aantal heiligen, onder wie Dominicus, de aartsbisschop 
Zenobius en Thomas van Aquino.148 
 
Verplaatsing van het lichaam van de heilige Antoninus 

Nog voordat de kapel voltooid was, begonnen de voorbereidingen voor de verplaatsing 
van het lichaam van de heilige. Op 30 september 1588 schreef aartsbisschop Alessandro 
de’ Medici in een brief aan Antonio Salviati dat hij wachtte op schriftelijke bevestiging 

                                                
144 Dit is ook door Cornelison opgemerkt. Cornelison, The art and relic cult of S. Antoninus, 187. 
145 Vertaling (met dank aan Gerda Huisman): ‘De treurende burgers begeleiden de voortreffelijke herder 
met tranen en lofzangen’. 
146 Maccarani, Vita di S. Antonino arcivescovo di Firenze, 204. 
147 Vertaling (met dank aan Gerda Huisman): ‘De door goddelijke inspiratie verlichte geest ziet dat hij 
door God gekozen is tot de heiligen’. 
148 Cornelison, The art and relic cult of S. Antoninus, 186. 
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met betrekking tot zijn aanwezigheid bij deze gebeurtenis. 149 Als eerste werd het 
lichaam van Antoninus opgegraven. Op 15 april 1589 werd de tombe van de heilige 
geopend. Hierbij waren zowel de broers Antonio en Averardo, als aartsbisschop 
Alessandro de’ Medici en de prior van San Marco aanwezig.150 Het lichaam van de 
heilige bleek bijzonder goed bewaard gebleven. Vier dagen later werd de kerk gesloten 
voor het publiek om voorbereidingen te treffen voor de feestelijkheden.151 Deze zouden 
worden gevierd met veel pracht en praal, waarbij, volgens Minou Schraven, 
gezaghebbende voorbeelden uit Rome nauwkeurig werden gevolgd.152 Het interieur van 
de kerk werd voorzien van tijdelijke architectuur die was ontworpen door Giambologna. 
Het ging om acht houten altaren met daarover grijze kleden, beschilderd door Giovan 
Maria Butteri, die pietra serena moesten nabootsen.153 Dit gaf de ruimte een homogene 
uitstraling. Een groep schilders was verantwoordelijk voor de temporaire schilderingen. 
In het Libro della fabbrica vinden we betalingen aan onder andere Giovanni Balducci, 
Lorenzo di Francesco Nelli, Giovan Maria Butteri, Giovanni Battista di Pierantonio 
Isabelli en Domenico di Zanobi Landini. Deze decoraties moesten er voor zorgen dat 
alle aandacht uitging naar de kapel, en dat de bouwwerkzaamheden die net waren 
begonnen in het kader van herinrichting van San Marco, niet opvielen. Vooral 
Balducci’s werk vulde een groot deel van de kerk. Hij schilderde de beeltenis van de 
heilige Antoninus op doek en maakte een tondo voor het plafond van de kerk, ‘per il 
soffito della chiesa con Dio Padre’.154 Daarnaast waren er van zijn hand vier halve tondi 
voor het schip, tien kartons met inscripties voor de tijdelijke fries, tien vazen met 
bloemen, tien kartons met het leven van de heilige Antoninus die werden geplaatst in de 
ruimte tussen de kapellen, en acht grote wapens van de familie Salviati. Domenico 
Landini zorgde voor de belettering van een fries, twee grafschriften, decoratieve 
afgietsels voor de katafalk, drieënvijftig vergulde blauwe kaarsenstandaards en 
decoraties voor de baar en de baldakijn. 155  Buoninsegni was als theoloog en 
dominicaner broeder zelf nauw betrokken bij de feestelijke gebeurtenis. Hij laat ons in 
zijn uitgebreide ooggetuigenverslag weten dat hij zeer waardeerde wat de Salviati voor 
elkaar hadden gekregen. Hij prees hen voor het verfraaien van de kerk en hij loofde de 
kunstenaars Giambologna, Portigiani en Gondi voor hun werk. 

In dezelfde periode was het huwelijk van groothertog Ferdinando I de’ Medici 
en Christine van Lotharingen in voorbereiding. Kardinaal Ferdinando volgde zijn broer 

                                                
149 Idem, 257. 
150 Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di Santo Antonino, 16. 
151 Saslow, The Medici wedding of 1589, 126. 
152 Schraven, Festive Funerals, 138.  
153 Karwacka Codini en Sbrilli, Il quaderno della fabbrica, XXI. 
154 Idem, XXIII. 
155 Idem, XXIII. 
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op na diens overlijden in 1587. Nu hij het hoofd van de Toscaanse staat was geworden, 
moest hij ook op zoek naar een geschikte, en vooral politiek interessante, echtgenote. 
Die werd gevonden in de in Nancy geboren Christine van Lotharingen. Zij was een 
kleindochter van Caterina de’ Medici, voormalige koningin van Frankrijk. Een 
uitbundig en groots huwelijksfeest werd voorbereid, dat op 1 mei 1589 zou beginnen en 
bijna twee weken zou duren. Dat de plechtigheden rond de verplaatsing van het lichaam 
van de heilige Antoninus samenvielen met de feestelijkheden rond het huwelijk, was 
geen toeval. De verplaatsing van het lichaam werd zelfs geïncorporeerd in de 
huwelijksfestiviteiten; zij werd het religieuze onderdeel van de viering. Omdat pas in 
1587 sprake was van een mogelijk groothertogelijk huwelijk, kan dit niet vanaf het begin 
de bedoeling zijn geweest. Ferdinando moet gedacht hebben dat hij goed gebruik kon 
maken van de rijkdom van de nieuwe kapel en de grootse verplaatsing van de 
Florentijnse heilige. Hij zorgde ervoor dat dit onderdeel werd van zijn persoonlijke 
pracht en praal. Tegelijk kon de extra aandacht die de kapel hierdoor genereerde voor 
de familie Salviati ook positief uitpakken. 

Op 8 en 9 mei 1589 vonden de officiële plechtigheden plaats. Op de eerste dag 
werd het lichaam van de heilige in de kerk van San Marco opgebaard onder een grote 
katafalk. De tweede dag kwamen de vele belangrijke geestelijken van de stad en uit de 
omgeving bijeen in de San Marco. Buoninsegni noemde als aanwezigen de kardinalen 
Marcantonio Colonna, Scipione Gonzaga, Francesco Gioiosa (François de Joyeux) en 
Francesco Maria Del Monte, de aartsbisschop Alessandro de’ Medici, de aartsbisschop 
van Pisa en die van d’Ais, zeventien bisschoppen uit de omringende steden, en vele 
broeders van de dominicaner Orde.156 Zij luisterden allen naar Ugolino Martelli, de 
bisschop van Grandeves, die hen toesprak vanaf de preekstoel .157 Het lichaam van 
Antoninus werd daarna op de baar in een lange processie door de stad gedragen. Boven 
het lichaam werd een baldakijn opgehouden.158 Om hen heen liepen de leden van de 
Compagnia dei Buonomini di San Martino met fakkels. De stoet begon in de 
Santissima Annuziata, waar op dat moment Domenico Salviati prior was. 159 Deze 
Domenico is mogelijk de ‘prete della famiglia del Signor’Antonio Salviati’ die 
Buonsignori in zijn beschrijving noemt.160 Hij droeg een banier met het portret van de 
heilige Antoninus geschilderd door Giovan Maria Butteri.161 Vanzelfsprekend liepen 

                                                
156 Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di Santo Antonino, 22. 
157 Martelli (1589), Sermone sopra la traslazione del corpo di S. Antonino arcivescovo di Firenze. Fatto 
nella chiesa di San Marcom metre che la solenne processione passava. 
158 Saslow, The Medici wedding of 1589, 164. Het baldakijn kostte 6.000 scudi. 
159 Idem, 145. 
160 Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di Santo Antonino, 23. 
161 Zie ook de betalingen van 1 juli 1589 en verder. Karwacka Codini, Il quaderno della fabbrica, XXIII. 
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Antonio en Averardo Salviati mee in de stoet, in ‘riccamenti vestiti’,162 gevolgd door hun 
neefje Lorenzo Salviati (1568-1609). Door hun handel in textiel konden de broers over 
eigen stoffen beschikken, en hadden zij tevens een deel van de stoffen voor het huwelijk 
van Ferdinando geleverd.163 De groothertog zelf was ook aanwezig in de stoet, gevolgd 
door politieke leiders van andere steden. Dit waren de hertog van Mantua Vincenzo 
Gonzaga, Don Pietro de Medici, Don Cesare d’ Este, Ferrante de Rossi, de markies di 
Riano, en de markies della Cornia, begeleid door Francesco Salviati. Francesco was de 
zoon van Isabella Salviati en Jacopo Salviati, en was dus een neefje van Averardo en 
Antonio. Kort hiervoor was hij ridder in de Orde van Santo Stefano geworden. 
Aartsbisschop Alessandro de’ Medici liep voor de baar, samen met zestien bisschoppen 
uit de steden Fiesole, Volterra, Montepulciano, Borgo San Sepolcro, Arezzo, Chiusi, 
Sovana, Massa, Marsilia, Cortona, Faenza, Carcassona, Macone, Forlì, Milaan, en de 
Florentijnse bisschop Ludovico Martelli. Verder liepen er vier kardinalen mee, en 
broeders van verschillende ordes. 164 De processie werd afgesloten door een groep 
gentiluomini, ridders, magistraten, en politieke functionarissen uit Florence.165 Volgens 
Buoninsegni waren er in totaal 3548 belangrijke personen aanwezig.166 De politieke 
leiders, en een deel van de geestelijk leiders, waren niet alleen naar Florence gekomen 
voor de translatio, maar in de eerste plaats voor het huwelijk van de nieuwe groothertog 
Ferdinando I de’ Medici en Christina van Lotharingen. Dat er in totaal zoveel mensen 
meeliepen in de tocht had daarnaast te maken met een nieuwe regel die onder 
groothertog Ferdinando I was ingesteld. Deze verplichtte aristocraten om dergelijke 
gelegenheden bij te wonen. Als zij dit niet deden riskeerden zij een boete.167 Achter de 
officiële stoet aan liep volgens Buoninsegni ook nog ‘un numero infinito di popolo’. De 
dag ervoor was er een bevel uitgegaan om alle winkels te sluiten, om te bevorderen dat 
de processie ongehinderd door Florence kon trekken.168 Op vaste plaatsen langs het 
traject werden gedichten voorgedragen.169 De stoet trok langs het Palazzo Salviati in de 
Via Cocomero en langs het palazzo van Antonio in de via del Palagio. Hoewel de dag 
onderdeel was geworden van de huwelijksviering, hadden de Salviati-broers dus nog 
wel kunnen bedingen dat de processie langs hun beider huizen trok. Na de lange tocht 
door de stad, kwam de processie aan bij de kerk van San Marco. Het lichaam werd 
uiteindelijk onder het altaar geplaatst, in een kist met een bronzen gisant vervaardigd 
                                                
162 Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di Santo Antonino, 23. 
163 Andere families die stoffen voor aan de Medici leverden waren de Strozzi, Guicciardini, en Rinuccini. 
Zie ook voor de betalingen: Saslow, The Medici wedding of 1589, 72. 
164 Saslow, The Medici wedding of 1589, 164. 
165 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 10. 
166 Buoninsegni, Descrizzione della traslazione del corpo di Santo Antonino, 18. 
167 Saslow, The Medici wedding of 1589, 164. 
168 Ibidem. 
169 Flack, Giambologna's cappella di Sant'Antoninus, 10. 
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door Portigiani naar ontwerp van Giambologna. Dit beeld van de heilige was mogelijk 
gebaseerd op zijn dodenmasker, en lijkt op oudere, middeleeuwse voorbeelden.170  
 
De religieuze feestelijkheden verbeeld 

De festiviteiten rondom de verplaatsing van het lichaam van de heilige Antonino, en de 
daarmee samenhangende inauguratie van de nieuwe kapel, waren voor de Salviati zeer 
belangrijk. Niet alleen hadden zij een vermogen uitgegeven aan de bouw en decoratie 
van deze ruimte, maar de kapel toonde ook de aanwezigheid van Filippo, Averardo en 
Antonio Salviati in de stad Florence. Het bouwjaar van de kapel en de namen van de 
opdrachtgevers vinden we op het rijkelijk versierde houten plafond van de vestibule. In 
een cartouche staat ‘Averardus et Antoninus Salviati’ en ‘A.D. MDLXXXVIII’. Daarnaast 
is in elke hoek het embleem van de familie te vinden, een adelaar met een ring met 
parel. Hiermee werd de rol van de Salviati nogmaals benadrukt (afb.43). Bij de bouw 
van de kapel hadden de broers kosten nog moeite gespaard. Hoewel het groothertogelijk 
huwelijk onderdeel was geworden van de religieuze viering, was het wapen of embleem 
van de familie Medici nergens aangebracht.  

Het belang dat de familie Salviati aan deze opdracht hechtte blijkt daarnaast uit 
het feit dat van de gebeurtenis, door Averardo en Antonio Salviati vijf herdenkings-
boeken werden gecommissioneerd. Deze werden uitgegeven door Bartolomeo 
Sermartelli. Het ging om de beschrijving van de translatione door Tommaso 
Buoninsegni, en zijn in het latijn geschreven laudatio. De derde uitgave bestond uit 
twee preken die werden gehouden tijdens de dienst op 9 mei. De laatste twee waren 
Silvano Razzi’s Vita di Antonino en zijn beschrijving van de kapel. Dat er zoveel 
publicaties verschenen na de bouw van een kapel was vrij uitzonderlijk. De grote 
aandacht voor dit project had te maken met het feit dat er twee belangwekkende 
gebeurtenissen voor de stad gekoppeld waren aan dit project, namelijk de verplaatsing 
van het lichaam van de heilige, en het huwelijk van de groothertog. Ook de rol van de 
Salviati-broers als opdrachtgevers wordt in de publicaties uit de doeken gedaan. 

De feestelijke gebeurtenissen werden ook visueel vastgelegd. Domenico 
Passignano schilderde twee grote fresco’s in de vestibule van de kapel. Het ene fresco 
toont de opbaring van Antoninus’ lichaam in de San Marco, de tegenoverliggende 

                                                
170 Zie voor een beschrijving van de gisant: Cole, Ambitious Form, 219-222; Cornelison, Art and the relic 
cult of St. Antoninus, 203-210. In het begin van de achttiende eeuw wordt op initiatief van Anton Maria 
Salviati de tombe van de heilige aangepast. Etsen van Francesco Ruggieri, die horen bij de Descrizione 
van Anton Francesco Gori uit 1728, tonen de veranderingen die zijn doorgevoerd door Anton Maria in 
1710. Het lichaam van de heilige zichtbaar in een kristallen kist onder het altaar, ‘ornata di belli intagli e 
tutta riccamente dorata, nella quale [il corpo] fu poi onorevolmente collocato il di 14 di Marzo 1711’. De 
Benedictis, Altari e committenza. Episodi a Firenze nell' età della Controriforma, 118. Dit is nog steeds 
de situatie in 2015. 
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schildering de processie door de stad. Zijn weergave van de twee dagen was zeer 
gedetailleerd en bevatte vele portretten. Nog voor het einde van 1589 waren de twee 
grote werken voltooid. Omdat deze fresco’s in de vestibule van de kapel zijn geschilderd, 
waren zij ook voor de gewone bezoeker, die alleen toegang had tot de kerk en niet de 
kapel zelf, goed zichtbaar. De bijzondere ceremonie was nu voor altijd, en voor iedereen, 
te zien. De twee tegenover elkaar liggende schilderingen zijn visueel met elkaar 
verbonden, doordat zij beide worden ingeleid door drie grote ignudi. Op de 
rechterwand is de opbaring van het lichaam van de heilige Antoninus afgebeeld 
(afb.44). We zien het interieur van de San Marco kerk, met in het midden de katafalk 
voor de heilige. Twee engeltjes houden een krans boven het hoofd van de dode.171 Op de 
katafalk zijn de wapens van de Salviati-Nerli en Salviati-Gagliano duidelijk te zien. 
Links van de katafalk zitten de achttien (aarts)bisschoppen in een lange rij. Alessandro 
de’ Medici is apart van de groep en frontaal weergegeven. Hij zit naast de katafalk en 
draagt een met edelstenen versierde mijter. Door de afwijkende positie die hij inneemt, 
valt hij meer op. Op de achtergrond zijn twee preekstoelen afgebeeld. Op de rechter 
kansel staat bisschop Ugolino Martelli zijn preek te houden. De tegenoverliggende 
preekstoel  is bezet door een groep van zes mannen, onder wie Tommaso Buoninsegni, 
die later op de dag nog zou spreken. Deze tweede katheder was fictief en is mogelijk een 
inventie van de schilder Passignano.172 Rechts van de baar zit een aantal broeders, de 
vier kardinalen Gioioso, Del Monte, Colonna en Gonzaga, en twee senatoren.173 De 
groep figuren op de voorgrond bevat tevens een groot aantal portretten (afb.45). 
Cornelison heeft een deel hiervan geïdentificeerd.174 Onder hen waren de schilder 
Domenico Passignano en zijn leermeester Naldini. Eerder werden deze mogelijk als 
portretten van Averardo en Antonio gezien, maar Cornelison heeft overtuigend 
aangetoond dat de twee broers zijn afgebeeld in het tegenoverliggende fresco met de 
processie. Wel is Lorenzo Salviati, neef van Averardo en Antonio, hier verbeeld. Rechts 
zijn volgens Cornelison de portretten van de vrouwen van de opdrachtgevers, 
Alessandra Nerli en Lucrezia da Gagliano, te zien. 

Op de linkerwand is de processie met het lichaam van de heilige afgebeeld 
(afb.46). Opnieuw zijn hier in het onderste deel van het fresco vele portretten te vinden. 
In het midden zijn de broers Antonio en Averardo Salviati geportretteerd. Zij kijken de 
beschouwer recht aan (afb.47). Vooraan in de stoet zien we bisschoppen, gevolgd door 

                                                
171 De engelen hingen ook boven de katafalk tijdens de processie en waren gemaakt door Francavilla. 
Nissman, 'Domenico Cresti (Il Passignano)’, 232. 
172 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 272. 
173 Cornelison suggereert dat een van de twee afgebeelde senatoren mogelijk een postuum portret van 
Filippo Salviati is. Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 271. 
174 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, 267-271, en 277. 
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aartsbisschop Alessandro de’ Medici, herkenbaar aan zijn mijter versierd met 
edelstenen. Dan volgen twee diakenen die voor de baar lopen. De baar zelf wordt 
gedragen door broeders. Een baldakijn, door acht stokken gedragen, wordt erboven 
gehouden. Vijf van de dragers van de baldakijn zijn door Passignano geschilderd. 
Groothertog Ferdinando I de’ Medici gaat voorop. Hij kijkt de beschouwer aan en is 
goed herkenbaar omdat hij grote gelijkenis vertoont met de portretten die we van hem 
kennen. Daarna volgt Vincenzo Gonzaga, de hertog van Mantua, die voor zich uit kijkt. 
Achter hem loop Pietro de’ Medici, de jongere broer van Ferdinando. Hij wordt mogelijk 
gevolgd door Virginio Orsini, een neef van Ferdinando I. Als laatste zien we Francesco 
Salviati.175 Deze is gekleed in het zwart, dezelfde kleding als zijn ooms Antonio en 
Averardo. Achter de baar, sluiten de vier kardinalen, herkenbaar aan hun rode 
kardinaalshoeden, de processie in de schildering af. 
 
De invloed van aartsbisschop Alessandro de’ Medici 

Aartsbisschop Alessandro de’ Medici is op beide schilderingen van Passignano 
herkenbaar afgebeeld, en prominent aanwezig. Hij had vanaf het begin belangstelling 
getoond voor het project. Uit het quaderno della fabbrica blijkt dat al in 1579 de 
schetsen van Giambologna naar Alessandro waren opgestuurd, mogelijk ter 
goedkeuring. Als zoon van Ottaviano de’ Medici en Francesca Salviati was Alessandro 
verre familie van Averardo en Antonio. Het is geen vreemde gedachte dat Antonio en 
Averardo Salviati instemming zochten van hun invloedrijke familielid. Toch lijkt 
Alessandro’s interesse voor de kapel nog een andere reden te hebben gehad. Nadat hij 
in 1574 aartsbisschop van Florence was geworden, ontwikkelde hij al snel een grote 
liefde voor relieken, met name die van Florentijnse heiligen, onder wie de voormalige 
aartsbisschoppen Zenobius en Antoninus. 176  Na het Concilie van Trente werden 
stadsheiligen steeds belangrijker geacht. Zoals Cornelison al duidelijk maakt in haar 
studie, kan deze interesse in zijn voorgangers ook te maken hebben met het feit dat hij 
daarmee zijn eigen positie als aartsbisschop meer betekenis wilde geven.177 Vanuit die 
gedachte is het dan ook niet vreemd dat hij betrokken wilde zijn bij de opdracht voor 
een nieuwe rustplaats van de heilige Antoninus. 
 Alessandro had in een brief aan Antonio Salviati kenbaar gemaakt dat hij zeer 
verheugd was dat de broers hadden besloten de wens van hun vader uit te voeren.178 De 
aartsbisschop had zich in dezelfde tijd zorgelijk uitgesproken over de cultus rond 
Savonarola in het klooster van San Marco. In een brief aan groothertog Francesco I, uit 
                                                
175 Idem, 281. 
176 Idem, 127. 
177 Ibidem. 
178 Idem, 127 en 143, noot 76. De brief dateerde van 24 maart 1576. 
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1583, liet hij zich negatief uit over de broeders in het klooster. Zij zouden de herinnering 
aan Savonarola opnieuw doen opleven, en deze zou nu sterker zijn dan ooit. ‘Il caso è 
questo che per l’ostenatione de i frati di san Marco la memoria di fra Girolamo 
Savonarola che era dieci o dodici anni fa estinta (sendo morti quelli che conosciuto l’ 
havevano) resurge, pullula, et più in fiore che mai stata sia, si semina le sue pazzie fra i 
frati, fra le monache, fra i secolari et nella gioventù fanno cose prosumuosissime: 
occultamente gli fanno l’Officio, come a martire; conservono le sue reliquie, come se 
santo fussi; insino a quello stilo dove fu appiccato, i ferri che lo sostennono, li habiti, i 
cappucci, le ossa che avanzarono al fuoco, le ceneri, il cilicio; conservono vino benedetto 
da lui, lo danno alli infermi, ne contono miracoli; le sue imagini fanno in bronzo, in oro, 
in cammei, in stampe; et, quello che è peggio, li fanno inscritioni di Martire, Profeta, et 
Vergine, et Dottor. Io mi sono, per l’addietro, per l’Offitio mio, attraversato a molte di 
queste cose, ho fatte rompere le stampe, un fra Bernardo da Castiglione, che ne era stato 
fatto autore, et le haveva fatte fare, lo feci levare di San Marco, et fu messo in Viterbo, 
dove si è morto’.179 Hij maakt zich dus zorgen over het feit dat de ideeën van Savonarola 
wijdverspreid waren onder de broeders, nonnen en de leken. Dit ging indirect dus ook 
over de non Caterina de’ Ricci en Filippo’s gezin. Hij beklaagde zich tevens over de 
afbeeldingen die werden gemaakt van Savonarola, met inscripties die hem als profeet 
beschreven. Dit is de exacte beschrijving van het door Fra Bartolomeo geschilderde 
portret dat in het bezit was van Filippo Salviati. Omdat Alessandro geweten moet 
hebben dat Filippo en zijn zonen nauw contact onderhielden met Caterina de’ Ricci, zal 
hij de keuze en aandacht die er nu was voor de heilige Antoninus gezien hebben als een 
positieve verandering. 
 Op 5 april 1585 kwam er een algeheel verbod op het gebruik van de afbeelding 
van Savonarola. Alessandro schreef aan Sisto Fabri, de Generale dei Dominicani dat het 
verboden was ‘di nominare con frati, con monache o secolari il nome di Fra Girolamo 
Savonarola, con trattare della sua vita o de’  suoi miracoli o delle sue cose, o suoi 

                                                
179 Antonelli, L’officio proprio per Fra Girolamo Savonarola, 26-28; Sebregondi, Iconografia di 
Girolamo Savonarola 1495-1998, LXXII; Gusti, ‘Del culto a fra Girolamo Savonarola’, 220-221. De brief 
is geschreven op 26 augustus 1583. Vertaling: ‘Het zit zo, door de koppigheid van de broeders van San 
Marco is de herinnering aan Fra Girolamo Savonarola, welke was verdwenen tien of twaalf jaar geleden 
(omdat degene die hem gekend hadden waren overleden), nu meer dan ooit opleeft, groeit en bloeit. Zijn 
gekkigheden zijn wijdverspreid onder de broeders, onder de nonnen en onder de leken; en de jongeren 
doen de meest vermetele dingen: in het geheim vieren zij zijn dag als men zou doen voor een martelaar, 
en zij bewaren zijn relieken alsof hij een heilige zou zijn, zelfs het instrument waaraan hij was 
opgehangen, het ijzer dat hem omhoog hield, de habijten, de kappen, de botten die over waren gebleven 
na het vuur, de as, de harenmantel; zij bewaarden wijn die door hem was gewijd, en zij geven dit aan de 
zieken, en houden de wonderen [die daaruit voortkomen] bij. Zij beelden hem af in bons, goud, camee, 
en in prenten, en, nog erger, zij voegen inscripties toe met [de woorden] Martelaar, Profeet, en Maagd en 
Dokter. Ik heb in het verleden in mijn functie veel van deze zaken gedwarsboomd; ik ben de drukplaten 
laten vernietigen. En een zekere Fra Bernardo da Castiglione, welke de maker was van deze, en ze liet 
drukken, heb ik laten verwijderen uit San Marco, en hij werd naar Viterbo gezonden waar hij stierf’. 
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Compagni, in qualsivoglia modo, nè tenere presso di sè ritratti o immagini’.180 Al snel 
bleek dat de dominicaner kloosters zich hier niet aan hielden. In 1597 schreef de 
dominicaan Agostino Del Riccio dat er nog steeds afbeeldingen waren van Savonarola: 
‘è ancora stato ritratto in medaglie piccole il detto reverendo padre fra’ Girolamo, come 
in bronzo, in piombo, in gesso, altresi in foglio, e poi da pittori molti fiate in tele, in 
tavole d’asse, ora fatta la sua impresa grande, talora piccola’.181 De Salviati kapel had 
een alternatief geboden voor de verheerlijking van Savonarola. Dat moet voor 
Alessandro belangrijk zijn geweest. Met de verplaatsing van het lichaam van Antoninus 
naar deze kapel, kon de cultus rond Antoninus groeien, en daarmee die van Savonarola 
mogelijk verminderen. Dat er in de kapel geen directe verwijzingen naar, of portretten 
van Savonarola voorkomen, hoewel Filippo en zijn zonen in de dominicaan als profeet 
geloofden, kan zeker met de afkeuring van aartsbisschop Alessandro de’ Medici te 
maken hebben gehad. Als er al aan de boeteprediker gerefereerd wordt in de kapel, is 
het op een indirecte en subtiele manier. 
 
Antoninus en Savonarola in de kloostergang 

In 1602 werd een nieuw, en eveneens groot, project gestart in de San Marco. Een 
frescocyclus met het levensverhaal van de heilige Antoninus zou worden aangebracht in 
de lunetten van de kloostergang door verschillende kunstenaars, onder wie Bernardino 
Poccetti en Giovan Battista Vanni.182 Het was een van de vele projecten in de stad 
waarbij nieuwe kloostergangen werden voorzien van een cyclus die het leven van een 
heilige beschreef. Deze uitbreidingen kwamen voort uit de groei van het aantal 
monniken en de behoefte aan meer verbeeldingen van heiligenlevens, vooral na de 
besluiten in het Concilie van Trente. Het idee was dat deze heiligen hierdoor dicht bij de 
mensen werden gebracht, en de beschouwer zich kon inleven en aan hen een voorbeeld 
kon nemen. Het levensverhaal van de heilige Antoninus, dat zich afspeelde in Florence, 
was hier zeer geschikt voor. De fresco’s werden betaald door verschillende Florentijnse 
patricische families. Antonio Salviati was nauw betrokken bij het samenstellen van het 
programma, en had twee van de fresco’s gefinancierd. De eerste was een voorstelling 

                                                
180 Antonelli, L’officio proprio per Fra Girolamo Savonarola, 18. Vertaling: Het was verboden ‘om te 
noemen onder broeders, onder zusters, of onder leken de naam van Fra Girolamo Savonarola met 
traktaten van zijn leven, of van zijn wonderen, of zijn spullen, of zijn metgezellen, op enigerlei wijze, 
noch houdt men in de buurt van zijn portretten of afbeeldingen’. 
181 Sebregondi, Iconografia di Girolamo Savonarola 1495-1998, LXXIII. Vertaling: ‘En nog steeds is hij, 
de genoemde eerwaardige vader Fra Girolamo, afgebeeld op kleine medailles, in brons, in lood, in gips, 
en op papier, en door schilders op vele doeken, op panelen, dan weer maken zij zijn afbeelding groot, 
dan weer klein’. 
182 Schilders die in de kloostergang gewerkt hebben zijn: Bernardino Poccetti, Alessandro Tiarini, 
Lorenzo Cerrini, Michele Cinganelli, Fabrizio Boschi, Matteo Rosselli, Giovan Battista Vanni en 
Sigimondo Coccapani. 
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van Antoninus die het habijt ontvangt van de dominicaner orde, geschilderd door 
Bernardino Poccetti. De inscriptie luidt ‘Ad instanza del S. Ant[onio] Salv[ia]ti Mo 
Bernardino Poccetti pingea [presenta il] Giovinetto Antonio veste l’ abito dell’ ordine 
dominicano’. Dat Antonio’s naam expliciet vermeld wordt, is opvallend, en geeft aan 
hoezeer de Salviati hun band met dit klooster wilden tonen. Onder de andere fresco’s in 
de kloostergang staat alleen een beschrijving van de scène en een familiewapen. 
Nergens anders wordt de naam van de opdrachtgever genoemd. Het tweede fresco 
draagt het wapen van de Salviati-Guadagni, van Antonio en zijn tweede vrouw 
Cassandra Guadagni. Dit is de voorstelling waarin Antoninus het kind van de familie 
Filicaia opwekt, geschilderd door Ludovico Buti.183 
 De aartsbisschop had al eens willen voorkomen dat er een portret van de 
boeteprediker in de kloostergang van de Santa Maria Novella werd geschilderd: ‘Ho 
impeduto che la sua imagine non sia dipinta nel chiostro di Santa Maria Novella’.184 Dit 
was hem toen niet gelukt. Tussen 1581 en 1584 werden daar de lunetten voorzien van 
een cyclus over het leven van de heilige Dominicus, afgewisseld door een reeks 
portretten van dominicaner heiligen. Ludovico Capponi was de opdrachtgever van twee 
van deze lunetten, en naast de voorstelling van de ‘Missie van de Apostelen’, geschilderd 
door Bernardino Poccetti, was het portret van Savonarola te zien.185 Van de schildering 
is tegenwoordig helaas weinig meer over. Gelukkig heeft Fineschi in 1836 in zijn 
Memorie sopra il cimitero antico della chiesa di S. Maria Novella di Firenze het fresco 
beschreven: ‘Il ritratto poi, che qui accanto si vede è di mano dell’istesso Poccetti, il 
quale rappresento F. Girolamo Savonarola al naturale; e fu scritto il motto sopra di esso, 
che dice SUPER ETHERA NOTUS’.186 Ook Ludovica Sebregondi meldde in haar studie 
over afbeeldingen van Savonarola dat dit opschrift onder het portret zat, maar zij 
verdiept zich niet verder in de mogelijke betekenis hiervan.187 Naar mijn idee is het hier 
een uiting van de verering van Savonarola, gecombineerd met een liefde voor de 
letteren. De tekst komt uit de Aeneis van Vergilius. In boek één, vers 379 vinden we de 
regels: ‘sum pius Aeneas, raptos qui ex hoste Penates/ classe veho mecum, fama super 
aethera notus’. Hier wordt een aanduiding van Aeneas gegeven: zijn faam is ‘beroemd 
tot in de hemel’. De woorden ‘super aethera notus’ behoren tot deze beroemde passage 
en worden vaker geciteerd, onder andere door Petrarca in zijn Libri quattuor 
invectivarum contra medicum quendam. De tekst kan twee betekenissen hebben, ten 

                                                
183 Beide scenes komen ook voor in de Salviati-kapel, in de bronzen reliëfs van Giambologna. 
184 Antonelli, L’officio proprio per Fra Girolamo Savonarola, 27. 
185 Het portret van Savonarola in de kloostergang van de Santa Maria Novella is toegeschreven aan 
Bernardino Poccetti. Omdat het fresco zwaar beschadigd is, is dit niet met zekerheid vast te stellen. 
186 Fineschi, Memorie sopra il cimitero antico della chiesa di S. Maria Novella di Firenze, vol.2, 61. 
187 Sebregondi, Iconografia di Girolamo Savonarola, 110. 
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eerste dat Savonarola’s bekendheid uitstijgt boven velen, maar ook dat de faam van 
Savonarola zelfs in de hemel, en dus bij God, bekend is. Het zou kunnen dat de 
opdrachtgever Ludovico Capponi met deze tekst de afbeelding van Savonarola heeft 
willen legitimeren. Met het opschrift geeft hij aan dat Savonarola, net als de andere 
afgebeelde dominicanen, eveneens heilig zou moeten zijn. Het is niet volkomen zeker 
dat Ludovico van dit fresco de opdrachtgever is, maar om verschillende redenen lijkt het 
mij zeer aannemelijk. Ten eerste bevindt het zich naast de lunet waarvoor hij zeker de 
opdracht had gegeven. Ten tweede weten we uit de correspondentie tussen Ludovico en 
Caterina de’ Ricci dat hij al eerder gesproken had over het laten maken van een portret. 
Op 8 maart 1574 schreef Caterina aan Ludovico hoe Savonarola op een, nu onbekende, 
schildering eruit moest komen te zien ‘Et vi ricorda, che gli facciate fare le fiamme di 
fuocho appiè del Santo, o come sta bene, e in su la cappa e vestiri fiamme di oro, e in 
mano la palma, e, se si può, la faccia un po’più divota’.188 Het is niet bekend of dit 
schilderij nog bestaat. Ludovico ging in zijn liefde voor Savonarola in ieder geval zo ver 
dat hij deze durfde af te beelden, en daarmee tegen het beleid van de aartsbisschop in 
durfde te gaan.189 
 In de kloostergang van de San Marco verscheen Savonarola ook, als 
anachronistisch figuur, in de groep omstanders in het fresco met de beëdiging van 
Antoninus als aartsbisschop in 1446 (afb.48). Hij is opvallend groot afgebeeld en lijkt 
naar het portret van Fra Bartolomeo te zijn gemodelleerd dat op dat moment nog steeds 
in het bezit van de Salviati broers was.190 Het fresco was geschilderd door Bernardino 
Poccetti en betaald door de familie Gondi. Dit was de familie waartoe de bedenker van 
het programma voor de Salviati-kapel, Benedetto Gondi, ook toe behoorde. Door de 
broeders van San Marco moet toestemming voor deze iconografie zijn gegeven. De 
afbeeldingen bewijzen dat de cultus rond Savonarola aan het begin van de zeventiende 
eeuw zeker nog levendig was. Met Paus Clemens VIII (Ippolito Aldobrandini), verkozen 
in 1592, kwam er binnen de kerk langzaam verandering in hoe men dacht over 
Savonarola. De paus stemde vóór de canonisatie van de dominicaan. Ook kreeg hij in 
1599 Razzi’s biografie van Savonarola opgestuurd. Hij liet het werk zien aan kardinaal 
Alessandro de’ Medici, omdat hij het opnieuw wilde laten drukken. Alessandro 
reageerde, niet verwonderlijk, hier niet positief op.191 Antonio Salviati was weliswaar 
niet de opdrachtgever voor de lunet in de San Marco waar Savonarola expliciet was 

                                                
188 Agresti, ‘Epistolario’ III, 260. 
189 Ludovico’s interesse in Savonarola is al eerder beschreven in: Botke (2006), ‘Non si deve passare con 
silenzio. De Sala Grande in het Palazzo Capponi te Florence opnieuw bekeken’, masterscriptie 
(Rijksuniversiteit Groningen). 
190 Proto Pisano, ‘Il ciclo affrescato del primo chiostro di San Marco’, 329. 
191 Macey, ‘The lauda and the cult of Savonarola’, 471.  
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afgebeeld, niettemin moet hij op de hoogte zijn geweest van de keuze van de Gondi. Hij 
moet zich zelfs zeer bewust zijn geweest dat hij zich als opdrachtgever voor zijn 
kloostergangfresco omringd zag met andere Savonarola-aanhangers.  
 
Conclusie 

Filippo en zijn zonen Antonio en Averardo behoorden tot de ‘Florentijnse’ tak van de 
familie.  Zij waren in Florence gebleven en bezaten het oude familiepalazzo in de via del 
Palagio en het voormalige palazzo van de Gagliano in de via Cocomero. In tegenstelling 
tot Jacopo Salviati, die zijn nieuwe appartement had laten beschilderen met 
mythologische en klassieke voorstellingen en de ruimtes vol had laten zetten met 
antieke sculpturen, prefereerden Filippo en zijn zonen Antonio en Averardo een sobere 
en vrome inrichting die voornamelijk bestond uit religieuze werken. Hun vermogen 
hadden zij grotendeels besteed aan kerkelijke opdrachten. Filippo was verantwoordelijk 
voor de nieuwe kerk bij het klooster van San Vincenzo in Prato, en samen met zijn 
zonen voor de kapel in de kerk van San Marco te Florence. De laatste was een van de 
kostbaarste en indrukwekkendste projecten in het Florence van de late zestiende eeuw. 
De zonen Antonio en Averardo hadden kosten noch moeite gespaard om aan de wens 
van hun vader Filippo te voldoen. De iconografie van de kapel was gewijd aan het leven 
van de heilige Antoninus. Hier binnen was een nog groter, overkoepeld thema te 
ontdekken, namelijk ‘verlossing’. De kapel toont een zeer uitgedacht programma: van de 
crypte waar het visioen van Ezekiel is afgebeeld en de opwekking van Lazarus, naar de 
drie panelen van Allori, Naldini en Il Poppi, dan via de bronzen engel die met zijn vinger 
omhoog wijst, en de profeet Jacob en de begeleidende sibille, naar Antoninus die 
opstijgt naar de hemel, met als climax geheel bovenin Christus’ hemelvaart. Alle 
voorstellingen tonen ons de weg richting verlossing. 
 In de hedendaagse literatuur is er tot nu toe weinig oog geweest voor de manier 
waarop de Salviati zich konden manifesteren doormiddel van deze kapel. Dat Averardo 
en Antonio graag wilden laten blijken dat zij verantwoordelijk waren voor de bouw, en 
dat het tevens hun familiegraf was, is te zien in de details. De namen, wapenschilden, 
embleem, en motto van de familie Salviati zijn te vinden in verschillende delen van het 
ontwerp: aan de buitenzijde van de kapel, in de glas in lood ramen, op het plafond van 
de vestibule, op de marmeren friezen boven de deuren, over de breedte van de gehele 
kapel, en zelfs op het borduurwerk van de kazuifel die de priester droeg op speciale 
dagen. Daarnaast verwijzen heiligenbeelden naar de drie opdrachtgevers, en vinden we 
de portretten van Antonio en Averardo terug in de schilderingen van Passignano. De 
Salviati waren dus alom vertegenwoordigd in de ruimte, en de naam van de familie was 
voor goed verbonden met deze bijzondere plek. 
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Ben-Aryeh Debby stelde dat de Medici-groothertog grote invloed moeten hebben gehad 
op de iconografie van de kapel, omdat deze Antoninus wilde promoten als alternatief 
voor Savonarola. ‘The Medici and their supporters in the sixteenth century encouraged 
an alternative cult, trying to steer popular sentiment away from the zealous prophet 
Savonarola and towards the more agreeable Antoninus’.192 Dit is, denk ik, een te simpele 
voorstelling van zaken, vooral omdat we weten dat Filippo en zijn zonen zeer betrokken 
waren bij het klooster in Prato en de verering van de boeteprediker. Het is daarom 
onwaarschijnlijk dat de kapel als specifiek doel had een nieuwe cultus rond Antoninus 
te entameren, ook omdat Cornelison in haar studie duidelijk heeft gemaakt dat er sinds 
de vijftiende eeuw al een levendige cultus rond de heilige Antoninus bestond.193 De 
kapel moet naar mijn idee eerder gezien worden als een versterking van de bestaande 
verering, zoals ook Michael Cole in zijn hoofdstuk over de Salviati-kapel concludeert.194 
Hoewel Cole in het midden laat of het nu gaat om pro-Medici of pro-Savonarola 
iconografie: ‘More useful is to watch how politics and religious conflicts opened a space 
in which the ambitions of multiple actors could play out. These actors included the 
Salviati brothers, who, in serving the somewhat misaligned interests of the duke, the 
archbishop, and their own father, found a way to build the most splendid chapel the city 
had seen’.195 Dit laatste is zeker te voorzichtig. Door de aversie van aartsbisschop 
Alessandro de’ Medici tegen de verheerlijking van de dominicaan, zou het voor de 
Salviati niet gunstig zijn dit openlijk in de kapel uit te dragen. De iconografie van de 
kapel was daarom meer dan alleen een poging om de interesses van de verschillende 
spelers te bedienen. Het was Averardo en Antonio hier gelukt om verdekt de 
herinnering aan Savonarola levend te houden. Zij toonden hiermee een zekere 
autonomie ten opzichte van de familie Medici. Het was dezelfde autonomie die hun 
zwager Jacopo voelde, maar op een geheel andere wijze in zijn Palazzo Salviati had 
gedemonstreerd. Deze aanmerkelijke onafhankelijkheid kwam voort uit het besef van 
de importantie van de eigen familie, en een goede samenwerking met het 
groothertogelijke hof. 

Hoewel Cosimo I zich wat misprijzend had uitgelaten over Filippo’s adoratie 
van Caterina de’ Ricci, was de verhouding tussen Filippo’s familie en de groothertogen 
nooit verstoord geraakt. Dat de latere groothertogen betrokken waren bij de bouw van 
de kapel is dan ook niet verwonderlijk, vooral omdat het om zo’n prestigieus project in 
de stad ging. Het project was al ver gevorderd voordat besloten werd dat de 
feestelijkheden rond de verplaatsing van het lichaam van de heilige onderdeel zouden 
                                                
192 Ben-Aryeh Debby, ‘Giambologna’s Salviati reliefs of St. Antoninus of Florence’, 198. 
193 Cornelison, Art and the relic cult of St. Antoninus, part 1. 
194 Cole, Ambitious form, 206. 
195 Idem, 211.  
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gaan uitmaken van het huwelijk van Ferdinando I. In eerste instantie leek het alsof de 
groothertog zich het project in dit late stadium toe-eigent. Maar de unieke 
samenwerking tussen de Salviati en Medici bij de feestelijkheden was voor beide 
partijen zeer gunstig. Dat Antonio en Averardo over de beste architect en beeldhouwer 
van hun tijd konden beschikken, was dankzij de voorspraak van Francesco I de’ Medici. 
Diens broer Ferdinando I de’ Medici gebruikte de kapel en de religieuze feestelijkheden 
rond de verplaatsing van het lichaam van de Heilige Antoninus voor zijn eigen 
huwelijksfeest, en kon daarmee de grandeur van de Salviati-kapel voor zijn eigen 
zelfrepresentatie aanwenden. Het gevolg was dat er veel meer hooggeplaatste 
geestelijken en heersers van andere gebieden op het Italiaanse schiereiland bij de 
plechtigheid aanwezig waren. De familie Salviati, wier naam overal in de kapel zichtbaar 
was, kreeg hierdoor lof en erkenning voor het project. De manier waarop de twee 
families bij dit grote project gebruik van elkaar maakten, was een bijzondere 
constellatie, waar beide partijen naar mijn idee evenveel van konden profiteren. 
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Afbeeldingen 
 

 
 

 

 
 

 

afb.1: Palazzo Salviati (nu Gerini) in 
de via Ricasoli. 

afb.2: Anoniem, Plattegrond van Palazzo Salviati in de via del Palagio, 
eerste verdieping, 1818, GDSU, Florence. Bron: Carrara, ‘Salviati e 
Serristori: le dimore a Firenze in età Barocca’, 2003. 

afb.3 Fra Bartolomeo, Girolamo 
Savonarola, ca. 1498, olieverf op 
paneel, 47 x 31 cm., Museo Nazionale 
di San Marco, Florence. 
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afb.4: Kerk van San Vincenzo, zijgevel en interieur met wapen van de familie Salviati, Prato. 

afb.5: Kerk van San Marco, gevel en interieur, Florence. 

afb.6: Giambologna, Studie voor de plattegrond van de kapel in San Marco 
(recto) en Studie voor het hoofdaltaar van de kapel in San Marco (verso),  

ca. 1579, pen en zwarte inkt op papier, GDSU, Florence. 
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afb.7: Giambologna, 
Salviati-kapel, San Marco, 
Florence. 

afb.8: Antonio Dosi, Gaddi-
kapel, Santa Maria Novella, 
Florence. 

afb.9: Antonio Dosi, Niccolini-kapel, Santa Croce, Florence 

afb.10: Rechter zijwand, Salviati-
kapel, San Marco, Florence.  
Foto: auteur. 
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afb.11: Giambologna en 
Francesco Francavilla,  
Heilige Antonius Abt,  
1581-1588, marmer,  
San Marco, Florence.  
Foto: Sailko,  
Wikimedia Commons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
afb.12: Giambologna en 
 Francesco Francavilla,  

Heilige Thomas van Aquino,  
1581-1588, marmer,  

San Marco, Florence.  
Foto: Sailko,  

Wikimedia Commons.  
 
 

afb.14: Giambologna en  
Francesco Francavilla,  
Heilige Dominicus,  
1581-1588, marmer,  
San Marco, Florence.  
Foto: Sailko,  
Wikimedia Commons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afb.15: Giambologna en  
Francesco Francavilla,  

Heilige Eduard de Belijder,  
1581-1588, marmer,  

San Marco, Florence.  
Foto: Sailko,  

Wikimedia Commons. 
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afb.13: Linker zijwand, Salviati-kapel,  
San Marco, Florence. 

afb.16: Hoofdaltaar, Salviati-kapel, San 
Marco, Florence. 

afb.17: Giambologna en 
Francesco Francavilla, 
Johannes de Doper,  
1581-1588, marmer,  
San Marco, Florence.  
Foto: Sailko,  
Wikimedia Commons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afb.18: Giambologna en 
Francesco Francavilla,  

De heilige Filippus,  
1581-1588, marmer,  

San Marco, Florence.  
Foto: Sailko,  

Wikimedia Commons. 
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afb.19: Giambologna en Domenico 
Portigiano, Antoninus ontvangt het 

habijt van Giovanni Dominici, ca. 
1580, brons reliëf, 147 x 110 cm, San 

Marco, Florence. Foto: Alinari. 

afb.20: Giambologna en Domenico 
Portigiano, Antoninus verdeelt 
aalmoezen onder de armen en 

kreupelen, ca. 1580, brons reliëf, 
147 x 110 cm, San Marco, Florence. 

Foto: Alinari. 

afb.21: Giambologna en Domenico 
Portigiano, Antoninus predikt voor 

het Florentijnse volk, ca. 1580, 
brons reliëf, 147 x 110 cm, San 

Marco, Florence. Foto: Alinari. 

afb.22: Giambologna en 
Domenico Portigiano, Antoninus 
voor het Palazzo della Signoria, 

ca. 1580, brons reliëf, 147 x 110 
cm, San Marco, Florence.  

Foto: Alinari. 
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afb.23: Giambologna en 
Domenico Portigiano, Antoninus 
schenkt vergiffenis aan de Otto di 
Guardia, ca. 1580, brons reliëf, 
147 x 110 cm, San Marco, 
Florence. Foto: Alinari. 

afb.24: Giambologna en 
Domenico Portigiano, Antoninus 
wekt het kind van de familie 
Filicia op, ca. 1580, brons reliëf, 
147 x 110 cm, San Marco, 
Florence. Foto: Alinari. 

afb.25: Alessandro Allori, Christus in 
Limbo, 1580-1589, olieverf op paneel, 
326 x 233 cm., San Marco, Florence. 
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afb.26: Giovanni Battista 
Naldini, Bekering van 

Mattheus, 1580-1589, olieverf 
op paneel, 326 x 233 cm.,  

San Marco, Florence. 

afb.27: Francesco Morandini, 
Christus die de leproos 

geneest, 1580-1589, olieverf op 
paneel, 326 x 233 cm.,  

San Marco, Florence. 

afb.28: Crypte onder de Salviati-kapel, San 
Marco, Florence.  

Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.30: Giovanni Battista Naldini, Opwekking 
van Lazarus, 1579-1582, fresco, San Marco, 

Florence. Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.29: Giovanni Battista Naldini, Putti 
met het wapen van de familie Salviati, 

1579-1582, fresco, San Marco, Florence.  
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 
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afb.31: Alessandro Allori en 
werkplaats, Vier deugden: Trouw, 
1579-1588, fresco, San Marco, 
Florence. Foto’s: Sailko, Wikimedia 
Commons. 

afb.32: Alessandro Allori en 
werkplaats, Vier deugden: Liefde 
voor God, 1579-1588, fresco, San 
Marco, Florence. Foto’s: Sailko, 
Wikimedia Commons. 

afb.33: Alessandro Allori en 
werkplaats, Vier deugden: Hoop, 
1579-1588, fresco, San Marco, 
Florence. Foto’s: Sailko, Wikimedia 
Commons. 

afb.34: Alessandro Allori en 
werkplaats, Vier deugden: 
Naastenliefde, 1579-1588, fresco, 
San Marco, Florence. Foto’s: 
Sailko, Wikimedia Commons. 
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afb.35: Alessandro Allori en 
werkplaats, Antoninus die de 

wasmand heelt, 1579-1588, 
fresco en goud, San Marco, 

Florence. Foto: Sailko, 
Wikimedia Commons. 

afb.36: Alessandro Allori en 
werkplaats, Antoninus zegent 

Dante Castiglione en Marietta, 
1579-1588, fresco en goud, San 
Marco, Florence. Foto: Sailko, 

Wikimedia Commons. 

afb.37: Alessandro Allori en 
werkplaats, De Goddelijke 

waarheid, het wapen en embleem 
van de familie Salviati, 1579-1588, 

fresco, San Marco, Florence.  
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 
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afb.38: Alessandro Allori en werkplaats, koepel van de Salviati-
kapel, 1579-1588, fresco, San Marco, Florence.  
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.39: Alessandro Allori en werkplaats, Antoninus op zijn 
sterfbed, 1579-1588, fresco, San Marco, Florence.  
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.40: Detail van Antoninus op zijn sterfbed, 
met (mogelijk) portret van Filippo Salviati. 
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 
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afb.41: Alessandro Allori en werkplaats, Lijkstoet van de heilige 
Antoninus, 1579-1588, fresco, San Marco, Florence.  

Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.42: Alessandro Allori en werkplaats, Droom van de non,  
1579-1588, fresco, San Marco, Florence.  

Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.43: Plafond, Salviati-kapel, San Marco, Florence.  
Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 
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afb.44: Domenico Passignano, Opbaring van de heilige Antoninus, 1579-1591, 
fresco, San Marco, Florence. Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.46: Domenico Passignano, Processie door Florence, 1579-1591,  
fresco, San Marco, Florence.  Foto: Sailko, Wikimedia Commons. 
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afb.45: Detail van Opbaring van 
de heilige Antoninus, met 
portretten van Filippo Salviati, 
Domenico Passignano, Giovanni 
Battista Naldini, Alessandra Nerli 
en Lucrezia da Gagliano. Foto: 
Sailko, Wikimedia Commons. 

afb.47: Detail van de Processie 
door Florence, met de portretten 
van Averardo en Antonio Salviati. 
Foto: Sailko, Wikimedia 
Commons. 

afb.48: Bernardino Poccetti, 
Beëdiging van Antoninus als 
aartsbisschop in 1446, ca. 1602, 
fresco, kloostergang van de San 
Marco, Florence. 
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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. 



 

 -233- 

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. 
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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. 
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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’. 



 

 -246- 

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.  
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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. 
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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 
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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.  
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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. 



 

 -268- 

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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7. CONCLUSIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kunstopdrachten en verzamelingen van de Salviati, en de veranderingen die het 
mecenaat van de familie gedurende de zestiende en zeventiende eeuw onderging, zijn 
het onderwerp van dit proefschrift. Uit de kunstwerken en opdrachten is af te leiden hoe 
de maatschappij van Florence in anderhalve eeuw sterk veranderde; de werken 
weerspiegelen en signaleren, direct en indirect, de politieke, economische en sociale 
ontwikkelingen. Tevens is duidelijk geworden dat de uitingen van de leden van de 
familie Salviati altijd gerelateerd kunnen worden aan de houding die zij innamen ten 
opzichte van de Medici, die in de loop van deze periode de absolute macht in de staat 
verwierven. Kenmerkend voor deze houding was dat de meeste Salviati in hun 
‘cultuurpolitiek’ zoveel mogelijk streefden naar een gelijkwaardige status, ook toen zij 
de facto steeds afhankelijker van de Medici werden. Zij konden zich deze opstelling 
permitteren vanwege hun al vroeg verworven rijkdom, macht en invloed, en de nauwe 
familiebanden die ze daardoor tot op het hoogste niveau met de Medici waren 
aangegaan. 
 De cruciale band tussen de Salviati en Medici was bij Jacopo di Giovanni (1461-
1533) begonnen. Door zijn huwelijk met Lucrezia de’ Medici, een dochter van Lorenzo il 
Magnifico, kwam hij dichtbij het hart van de macht, maar dit betekende geenszins dat 
hij de Medici-zaak zonder voorbehoud steunde. Hij bleef zoveel mogelijk zijn eigen 
koers varen, waarbij zijn eerste zorg was te voorkomen dat te veel macht zou komen te 
liggen bij één enkele persoon. Tegelijk was hij er constant op uit zijn eigen positie en die 
van zijn familie te behouden en te versterken. Als het nodig was zich tegen de Medici uit 



 

 -278- 

te spreken, deed hij dat, omdat hij wist dat hij de positie had om dat zonder heel veel 
gevaar te kunnen doen. Deze status werd geschraagd door de sterke positie van de 
Salviati-bank, waarop de Medici in belangrijke mate steunden. Binnen de ruimte die 
Jacopo voor zichzelf wist te creëren, kon hij zelfs zijn pro-Savonaroliaanse devotie 
etaleren zonder bang te hoeven zijn voor repercussies van de kant van de heersende 
familie. Die onafhankelijke opstelling van de Salviati ten opzichte van de Medici werd 
nog sterker, toen in 1512 Giuliano de Medici aan de macht kwam in Florence. Jacopo 
vertrok naar Rome en vestigde zich daar als eerste van zijn familie. Deze tak van de 
Salviati, later wel de ‘Romeinse’ tak genoemd, ontwikkelde een sterke financieel-
economische band met het pauselijk hof en de al in Rome aanwezige Florentijnse 
bankiersfamilies.  

De balans die Jacopo zo zorgvuldig voor zichzelf creëerde, werd gereflecteerd 
en uitgedragen in de opdrachten voor kunst en architectuur die hij verstrekte. In zijn 
villa bij Ponte alla Badia liet hij zijn familiedevies afbeelden samen met dat van zijn 
vrouw Lucrezia de’ Medici, om zo de verbondenheid van de twee families uit te drukken. 
De binnenplaats van de villa gaf hij een uiterlijk vergelijkbaar met dat van de 
binnenplaats van Palazzo Medici in Florence, maar hij volgde dit voorbeeld absoluut 
niet blindelings na, zoals de tondi goed laten zien. In de decoraties die hij in zijn 
privékapel liet aanbrengen toonde hij opnieuw zijn onafhankelijkheid. Hij nam daarin 
namelijk stelling tegen de ondeugd van het kwaadspreken en het liegen, en daarmee 
vóór oprechtheid en autonomie, ook als dit hem in botsing zou kunnen brengen met zijn 
schoonfamilie. Het evenwicht dat Jacopo zocht en liet verbeelden, bleek echter van 
betrekkelijke waarde. Het was al te subtiel om te worden begrepen toen de Medici van 
hun macht waren beroofd en hun tegenstanders het voor het zeggen hadden. Die zagen 
in Jacopo toch veel meer de Medici-partijganger, die hij geprobeerd had niet te zijn. Dat 
werd heel duidelijk toen in 1529 Jacopo’s villa bij Ponte alla Badia, tegelijk met de 
Medici villa te Careggi, in brand werd gestoken. 

Rond het midden van de zestiende eeuw was de politieke situatie sterk 
veranderd. Met Alessandro en later Cosimo als hertog waren de Medici vast in het zadel 
gekomen. Voor een onafhankelijke koers zoals Jacopo die had nagestreefd en 
uitgedragen, was nu minder ruimte. Zijn zoons waren daar dan ook niet meer op uit. De 
jongste, Alamanno (1510-1571), steunde zijn neef Cosimo de’ Medici volledig en trad bij 
hem in dienst. Deze loyaliteit gaf hem en zijn familie een status in de stad die zij anders 
niet zouden hebben gehad en die hij dan ook met gretigheid toonde. Zo kreeg deze tak 
van de Salviati met hem voor het eerst de beschikking over een eigen indrukwekkend 
stadspalazzo. Boven de ingang liet Alamanno veelbetekenend het wapen van Cosimo 
aanbrengen. Weinig Florentijnse patriciërs waren bereid om over te gaan tot zo een 
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demonstratieve blijk van trouw aan het regime. Bij de inrichting en decoratie van zijn 
palazzo sloot Alamanno vervolgens nadrukkelijk aan bij de artistieke cultuur die zich 
inmiddels rond het Medicihof had gevormd. Hij kreeg toegang tot de recent opgerichte 
tapijtenwerkplaats van Cosimo, en hem werd de mogelijkheid geboden kunstwerken uit 
de Medicicollectie voor zichzelf te laten kopiëren. De relatie was echter niet geheel 
eenzijdig. Zo zorgde Alamanno er voor dat getalenteerde kunstenaars bij Cosimo I 
geïntroduceerd werden, van wie de belangrijkste Francesco Salviati was. 

Heel anders dan Alamanno hadden diens twee oudere broers, Giovanni (1490-
1553) en Bernardo (1508-1568), zich juist tegen het nieuw gevestigde Medici regime 
gekeerd. Vanuit Rome traden zij op als leiders van de daar gevestigde fuorusciti, die 
zich lange tijd hadden verzet tegen de aanstelling van Cosimo als hoofd van de 
Florentijnse staat. Na het verlies van de fuorusciti tijdens de slag bij Montemurlo waren 
de verhoudingen met Cosimo nog verder bekoeld. De aversie tegen het machtsvertoon 
van de Medici maakte dat Giovanni een opmerkelijke wijziging aanbracht in het motto 
dat bij zijn wapen hoorde, en dat hij opvallend veel werk maakte van de uitbeelding van 
de Heilige Johannes de Doper. Dit was zijn naamheilige, maar ook de belangrijkste 
stadspatroon van Florence. Tevens zijn in de inventaris van Giovanni’s bezittingen door 
mij geen Mediciportretten aangetroffen, hoewel de Medici toch familie van hem waren. 
Bij deze uitingen van antagonisme jegens Cosimo voegden zich ook tekenen van 
emulatie, zoals de uitgebreide verzameling kostbare objecten die Giovanni bijeen had 
gebracht. Ook de grootsheid van Giovanni’s architecturale opdrachtgeving was 
opvallend, al is deze door zijn plotselinge overlijden deels bij intenties gebleven. Bij 
Giovanni was er dus, anders dan bij Alamanno, geen sprake van politieke en culturele 
assimilatie met het nieuwe Medici regime in Florence, maar juist van tegenstand. Dit 
ging goed samen met Giovanni’s loyaliteit als kardinaal aan de kerk, vooral  onder paus 
Paulus III die een uitgesproken tegenstander van Cosimo was. Bernardo, hoewel 
politiek gezien op een lijn met zijn broer Giovanni, zette zich in zijn visuele 
representatie veel minder af tegen de Medici. Hij toonde de afstand die hij van hen had 
genomen door zich in zijn opdrachten eerder met zijn nieuwe woonplaats Rome, waar 
hij in 1561 kardinaal was geworden, te associëren dan met Florence. Opvallend is dat de 
politieke en culturele opstelling van Giovanni en Bernardo hen nooit in conflict heeft 
gebracht met hun jongere broer Alamanno. De verstandhouding bleef goed en zij bleven 
elkaar op het persoonlijke vlak steunen. Dit duidt erop dat de ‘Romeinse’ tak van de 
Salviati door een sterke familieband bijeen werd gehouden. Wat ook een rol kan hebben 
gespeeld is dat het antagonisme dat de twee Romeinse Salviati-broers tegen Cosimo 
toonden, hoewel overtuigd, toch minder heftig was dan dat van andere, nog meer op de 
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voorgrond tredende Florentijnse fuorusciti-leiders in Rome, zoals Filippo Strozzi en 
Niccolò Ridolfi. 

Bij de volgende generatie Salviati zien we, in de verhouding tot het Medici 
regime, niet langer Jacopo’s streven naar een onafhankelijke positie, maar ook niet de 
polarisatie die de generatie van Alamanno, Giovanni en Bernardo kenmerkte. 
Alamanno’s zoon Jacopo (1537-1586) betrachtte een veel neutraler houding ten opzichte 
van de groothertog en diens familie. Dit had te maken met de politieke situatie aan het 
einde van de zestiende eeuw. Na het lange bewind van Cosimo I en zijn opvolger 
Francesco I de’ Medici was duidelijk geworden dat de Medici in Florence aan de macht 
zouden blijven. Na de dood van Giovanni en Bernardo waren de politieke spanningen 
tussen de Salviati en Medici gaandeweg verdwenen. Had Alamanno zijn loyaliteit aan 
het Mediciregime nog moeten tonen, door zijn bereidheid om tal van hof- en 
magistratelijke functies te vervullen, voor Jacopo leek dat niet langer nodig. Er hoefde 
niets meer bewezen te worden en de nauwe familieband met de Medici stelde Jacopo in 
staat om met hen, in ieder geval op cultureel gebied, vrijwel op voet van gelijkheid te 
verkeren. Veelzeggend is wat de Venetiaanse gezanten in 1579 vertelden over de aard 
van de relatie die Jacopo en zijn vrouw met het groothertogelijk paar hadden. Deze zeer 
vertrouwelijke omgang maakte dat Jacopo direct invloed kon uitoefenen op zijn 
achterneef, zonder op de een of andere manier in diens dienst te zijn of hem met vleierij 
in te palmen. Zo valt te verklaren dat Jacopo weliswaar portretten van het 
groothertogelijk paar bezat, maar dat hij deze, samen met enkele portretten van zijn 
eigen familie, in het oude deel van het palazzo liet hangen. Zij kregen geen plek in het 
appartement waarmee hij het gebouw had verrijkt en waarin hij zijn visuele zelf-
representatie concentreerde. Heel anders dan voor bijvoorbeeld de Capponi, was het 
voor Jacopo niet nodig de nadruk te leggen op wat het voorgeslacht had gedaan voor het 
vaderland of op de loyaliteit van de huidige Salviati aan de Medici. Hij kon ervoor 
kiezen zichzelf door middel van zijn kunstopdrachten en zijn verzamelactiviteiten op 
een andere manier te presenteren: persoonlijker en zonder zich te hoeven afzetten 
tegen, dan wel te conformeren aan de Medici. Er was sprake van een vorm van 
gelijkwaardigheid, waarbij Jacopo aan thema’s die ook in de visuele representatie van 
de Medici voorkwamen een originele draai gaf. Hij kon dit alles doen mede doordat zijn 
familie aan het einde van de zestiende eeuw nog steeds een van de rijkste in de stad was. 

De zogeheten ‘Florentijnse’ tak van de Salviati nam aan het eind van de 
zestiende eeuw een tot op zekere hoogte vergelijkbare positie in ten opzichte van het 
groothertogelijk hof. Hun weg daarnaartoe was echter anders. Filippo (1515-1572) had 
zich van meet af aan loyaal getoond aan het nieuw Medicibewind en zijn zoons Averardo 
(1542-1595) en Antonio (1554-1619) namen deze houding over. Zij waren, anders dan de 
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‘Romeinse’ Salviati-tak, weliswaar niet direct door familiebanden gerelateerd aan de 
Medici, maar hadden zeer goede connecties met het groothertogelijk hof. De twee 
families werkten ook op financieel gebied nauw met elkaar samen. De loyaliteit leek 
onomstreden en zij hoefden, anders dan hun neef Alamanno, deze niet opvallend te 
tonen. Filippo en zijn zonen schijnen het zelfs helemaal niet nodig te hebben gevonden 
om vele Mediciportretten op te hangen aan de muren van hun palazzo. Averardo en 
Antonio voelden zich naar het schijnt net zo vrij als hun zwager Jacopo om hun 
opdrachtgeving naar eigen inzicht in te richten, alleen kreeg deze bij hen wel een andere 
vorm en lading.  

Was bij de oude Jacopo van de ‘Romeinse’ tak duidelijk sprake geweest van 
waardering voor de figuur en de opvattingen van Savonarola, bij diens zoons en 
kleinzoons was daar weinig meer van te merken. Bij de ‘Florentijnse’ tak was dat heel 
anders. Filippo was een bewonderaar van de priores Caterina de’ Ricci en zeer 
betrokken bij de Savonarola-verheerlijking die plaatsvond in haar klooster in Prato. 
Filippo’s zonen namen deze bewondering over en lieten deze zelfs, in weerwil van 
aartsbisschop Alessandro de’ Medici die een afkeer had van Savonarola, subtiel tot 
uitdrukking komen in de uitvoering van hun opdracht voor de kapel voor de Heilige 
Antoninus in de San Marco kerk. De kapel, die in dezelfde jaren werd gerealiseerd als 
het nieuwe appartement van Jacopo, toont niet alleen Antonio en Averardo’s relatief 
onafhankelijke positie ten opzichte van het groothertogelijk hof, zij laat ook zien dat de 
‘Florentijnse’ Salviati bij de bouw en tijdens de viering van de verplaatsing van het 
lichaam van de heilige, een interactie met de Medici aangingen op een niveau dat bijna 
geen enkele andere Florentijnse patricische familie had bereikt. Mogelijk had Jacopo dit 
ook gekund, maar hij had ervoor gekozen zijn grootschalige project binnen de muren 
van zijn palazzo te houden.  

In de zeventiende eeuw veranderde de houding van de Salviati tot de Medici 
opnieuw, en daarmee ook de toon van hun visuele representatie. Aan het begin van die 
eeuw werden de eerste tekenen van een zware economische recessie zichtbaar. De crisis 
raakte Toscane het hardst in de jaren twintig. De handel in stoffen stagneerde, de 
banken deden minder goede zaken en de Florentijnse patriciërs moesten nieuwe 
manieren vinden om geld te verdienen. Een oplossing lag in het investeren in land en 
landgoederen. Hierbij speelde tevens de interesse in het verkrijgen van adellijke titels 
een rol. De ‘Romeinse’ tak van de Salviati was onderdeel van deze ontwikkeling. De 
kleinzoon van Jacopo, Jacopo di Lorenzo (1607-1672) erfde via zijn vader de titel van 
markies en werd later zelfs hertog van Giuliano. Jacopo was een edelman geworden met 
land en een hoveling. Om zijn positie meer aanzien te geven, besloot hij wel gebruik te 
maken van zijn indrukwekkende familiegeschiedenis. Hij koos echter niet voor de rol 
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die zijn voorvaderen hadden gespeeld, maar richtte de aandacht specifiek op de Salviati-
vrouwen, Maria en Francesca. Hij wilde specifiek het feit benutten dat Cosimo I en 
Alessandro de’ Medici beiden een Salviati als moeder hadden. Door deze vrouwen als 
onderwerp voor een schilderij en gedicht te nemen, kon Jacopo niet alleen de betekenis 
van de Salviati voor de Florentijnse geschiedenis bevestigen, maar tevens een inherente 
boodschap sturen aan de Mediciheersers van zijn eigen tijd. Jacopo kon laten zien dat 
hij en de Medicigroothertog dezelfde wortels hadden. Maar de opdracht voor het 
schilderij van Furini en het gedicht van Salvadori gaat nog een stap verder. Waar 
Jacopo’s voorvaders de familieband van de Salviati met de Medici nooit hadden 
gebruikt om hun eigen familie boven die van de Medici te stellen, deed de jonge hertog 
dit wel. De ‘Gloria della casa Salviati’, die gedurende de eeuw daarvoor zo 
vanzelfsprekend was geweest, werd nu door Jacopo, met behulp van de Salviati-
vrouwen, expliciet gebruikt om te kunnen wedijveren met de familie Medici. Dit was 
echter een strijd die alleen nog binnen de kunsten gewonnen kon worden.   

Van de belangrijke positie en het hoge aanzien dat de familie had gekend tot in 
de zeventiende eeuw, was in de daaropvolgende eeuwen steeds minder terug te vinden. 
De omvangrijke kunstverzameling van de familie kwam uiteindelijk in handen van 
hertog Jacopo Salviati (1607-1672) en bestond uit een cumulatie van de collecties van 
generaties Salviati. Diens zoon Francesco Maria (1629-1698) en daarna de kleinzoon 
Anton Maria (ca.1665- 1704) erfden deze bezittingen. In de achttiende eeuw verkreeg 
Anton Maria’s enige kind, dochter Caterina Zefferina Salviati (?-1756), de collectie 
kunstwerken, antieke sculpturen en kostbare objecten. Hiermee stierf de belangrijkste 
tak van de ‘Romeinse’ Salviati uit. De titel hertog van Giuliano en het bijbehorende 
landgoed dat de familie had verworven, ging over naar de ‘Florentijnse’ tak van de 
familie en kwam in handen van Antonino Salviati (1658-1723).1 Leden uit deze tak 
bleven tot in de twintigste eeuw grondbezitters in Toscane, maar verloren langzaam aan 
invloed en rijkdom. Caterina Zefferina trouwde uiteindelijk met Fabrizio Colonna. Door 
dit huwelijk is een deel van verzameling van de Salviati tegenwoordig nog te vinden in 
Palazzo Colonna in Rome. Antonio Salviati (1816-1890), een verre afstammeling van de 
door mij bestudeerde leden van de familie, begon in 1859 een glaswerkplaats in Venetië 
en hij maakte daar de naam van de Salviati opnieuw groot. Hij werd een van de meest 
beroemde glasmakers van zijn tijd en was verantwoordelijk voor de heropleving van de 
glasproductie op Murano. 

                                                
1 Vrouwen konden deze titel niet erven. Antonino liet meteen zijn naam aanbrengen boven de deur van 
de villa bij San Giuliano. Nibby, Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de’ ditorni di Roma, 
vol.2, 125. Hij liet zijn land in 1713 op een medaille afbeelden door Massimiliano Soldani. Keutner, 
Massimiliano Soldani e la famiglia Salviati, 139. 
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De familie Salviati leek in de negentiende eeuw vooral een geliefd onderwerp voor korte 
opera’s en toneelstukken die handelden over het leven in zeventiende-eeuws Florence. 
Dit kwam voornamelijk door het tragische maar tevens smeuïge liefdesverhaal van 
hertog Jacopo en de moord op zijn maîtresse door zijn vrouw Veronica Cybo. Ook 
poëzie geschreven door hertog Jacopo genoot nog enige waardering in deze tijd. In het 
begin van de twintigste eeuw was de familie echter nauwelijks meer onderwerp van 
studie of discussie. In de kunsthistorische literatuur was de schilder Francesco de enige 
‘Salviati’ die nog noemenswaardige aandacht kreeg. Studies waren vooral gericht op 
individuele kunstenaars of de familie Medici. Maar hoewel de belangstelling voor de 
Salviati in kunsthistorisch onderzoek bijna geheel was verdwenen, waren de 
overblijfselen van hun invloed nog duidelijk aanwezig. Men kon in Florence en Rome de 
huizen van de Salviati vinden en soms zelfs binnenlopen. Zo is Jacopo’s palazzo in de 
via del Corso sinds 1921 een vestiging van de Banca Toscana. De kapel in de San Marco 
was sinds de bouw in al haar glorie te bewonderen en is nog altijd de meest 
indrukwekkende en rijkversierde grafkapel van de gehele kerk. De tuin en het casino 
achter de SS. Annunziata geven nog steeds een beeld van de omvang en grandeur van de 
tijd onder de Salviati. In Florence, maar tevens in musea over de hele wereld, zijn 
schilderijen uit de Salviati-collectie te bewonderen, en treedt men in Rome Palazzo 
Colonna binnen, dan wordt men overweldigd door de vele prachtige sculpturen en 
schilderijen die bijna allemaal voorheen in Salviati bezit waren of zelfs in opdracht van 
de familie zijn gemaakt.  

Pas na het midden van de twintigste eeuw, door onder andere de vele artikelen 
van Ewa Karwacka-Codini en Miletta Sbrilli, en recent door de studie van de Antoninus-
kapel door Sally Cornelison, is er meer aandacht gekomen voor de Salviati als 
opdrachtgevers. Het ging in deze studies echter altijd, met uitzondering van het meer 
historische boek van Hurtubise, om individuele leden van de familie en afzonderlijke 
projecten. Een analyse van de kunstopdrachten en het verzamelen van de Salviati over 
meerdere generaties ontbrak nog. Hierdoor was een mogelijk continuïteit of 
discontinuïteit van bepaalde houdingen en uitingen over een langere periode niet 
duidelijk. Doordat in dit proefschrift niet individuele opdrachtgevers, maar vijf 
generaties van de Salviati bestudeerd zijn, wordt voor het eerste een lijn zichtbaar in het 
onderzoek naar het mecenaat van deze familie. De Salviati gebruikten kunst voor 
politieke doeleinden en zelf-representatie, en het is gebleken dat de relatie tot de familie 
Medici, even als de reacties op de politieke ontwikkelingen, hierin telkens een cruciale 
rol spelen.  
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BIJLAGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1 
Brief van Gian Carlo de’ Medici aan Hertog Jacopo Salviati, 20 maart 1658 [1659]. 
AS, filz. II, 30, fasc. 11. 
 
Ill[ustrissimo] Sig[no]re 
La V. M. mostrata sempre esti cortese disposizione nel concedermi Domenico Belluci 
per l’altre Commedie recitatesi nel mio teatro, ch’io posso ben per rendermi di trovare 
in lei la medesima nell’ occasione più urgente et più conspieva come sarà l’opera grande 
da rappresentarsi à Maggio prossimo, per solennizzare il nascimento del Real Principe 
di Spagna. Onde tanto più volentieri mi muovo à pregare V. M. ma di questa 
concessione, quanto più mi prometto, ch’ella sia per favorirmene. Starò attendendo, ch’ 
ella mi alunni la sua volontà, mentre le confermo la mio sempre disposta à servirla et le 
auguro da Dio tutte le prosperità. Di fi[ren]ze di 30 Marzo 1658.  
Per servirla 
gianCarlo de Medici. 
 
 
Brief van Gian Carlo de’ Medici aan Hertog Jacopo Salviati, 31 oktober 1662. 
AS, filz. II, 30, fasc. 11.  
 
Ill[ustrissi]m[o] Sig[ore] 
Io sto preparare una Comedietta in burla, per recitarti nel prossimo Carnevale. Se m. 
Ill[ustrissi]mo mi volesse concedere il Bellucci, signore, nella mia gratitudine questo 
nuovo atto della sua cortesia. Io mentre sono sempre pronto a renderesta [?] m. 
Ill[ustrissi]ma della stima che pero di lei, et della mia parziale volontà per ogni suo 
servizio, et sto augurandole tutto le prosperità, Di fir[en]ze 31 ottobre 1660. 
Per servirla per il card[inal]e Gio[van]Carlo. 
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Bijlage 2 
Inventaris van de inboedel van Jacopo Salviati, 1672.1 
BAV, Archivio Salviati fondo 6, fogl. 373v - 375r. 
(de 8 staat in de kopie een aantal keren als 6) 
 
[373v] Hove della cose che ho sottoposte alla Primog[enitu]re come sopra, Pitture che 
essistono parte nella nostra Casa di Roma, e parte in quella di Firenze. Un quadro in 
tavola di un Ece [sic] homo con la madre svenuta retta dalla Maddalena, Pilato, che 
l’accenna et un soldato, mano del Correggio. Alta palmi 4 ½ e larga palmi 3 on 7. Una 
Madonna con il figlio in braccio e San Gioseppe, in tavola, mano di Andrea del Sarto, 
alto palmi on 2 e larga palmi 4 on 1/2. Una Madonna con il figlio in braccio, meza figura 
mano di Raffaello di Urbino dipinta in tavola, alta palmi 3.8 ½ et larga palmi 2 on 7. Un 
Ganimede in un ottangolo grande al naturale, con l’Aquila che lo rapisce, in tela, mano 
del Titiano di palmi 8.7. on. 8 per ogni veste. Una madonna piangente, mano del 
Titiano, meza figura in tavolo, dove c’è scritto il nome di ha mana alto palmi tre 8.2.m.3 
e larga palmi 2.8.7. Una Leda, tre figure di meza proportione nude, che si bagnano con 
due cigni, e un’Aquila in un paese in favola, mano del Correggio, alta palmi (…) 6. e 
larga s.m 3.8.10 1/2. Un ritratto di una femina in habito verde al naturale in tela, mano 
dal Palma vecchia, alta palmi tre ¼ e larga palmi 2 1/2. Un quadro in tela di palmi 
8.s.alto e 10.9 largo, con figure cioè La Madonna con il figlio in braccio di Gioseppe, 
s[an]ta Maria Maddalena S[an] Girolamo, S[an] Bastiano, et altri, mano di Paris 
Bordone. Un voto allo Spirito Santo, con quattro teste, che l’adorano, al naturale, in tela, 
mano del Tintoretto, alto palmi 4.8.10.e largo palmi 3.11 1/2.   
[374r] Una figura fina al ginocchio d’un frate vestito di nero, mano del Tintoretto, alto 
p.mi s1/4 e largo 4 ½ in tela. Un ritratto d’un huomo di giusta proportione, in tela, 
mano del Tintoretto, alto palmi 4.8.5.e largo 3 ¾. Un ritratto d’ un huomo simile a (…) 
Tintoretto, della med[esim]a sud.a grandezza in tela. Un S[an] fran[ces]co intero 
grande al naturale in atto di ricever le stimmate, in tela mano di Ludovico Ciccoli alto 
palme 7.6.2.e largo p[al]mi 5.8.10. Una Madonna con il figlio in braccio in atto di 
prendere con una tazza l’acqua da un fonte, e san Gioseppe  
Che sorge alcuni frutti a Giesu, poco meno dal naturale, mano del Barocci in tela, alto 
p[al]mi n.6. e largo 4.8. 11 ½. Una Maddalena Penitente sbattimentata in una grotta 
grande al naturale, in tela, mano di Andrea Commodi alta palmi 7.2. e larga 5.10. Un 
Angelo in un quadro al naturale, in tela, in scorcio, mano del Tintoretto, alto p.mi 7.2. e 
largo 7 1/4 Un Angelo simile al s[tesso] mano del med[esim]o Tintoretto, in tela, alto 
palmi 7.10.e 7 ¼. Un Ritratto d’ un Vecchio, che suona una spinetta, meta figura in tela, 
mano del Lud[ovic]o, alto p.mi 3. 9 ½ largo 4.4. Un S. Girolamo in un paese grande al 
naturale, in tavolo, mano di Pietro Perugino. Un ritratto di Cechin Salviati fatto di sua 
mano fino al ginocchio in tavola. Una figura in tavola dipintovi Maria Salviati madre di 
Cosime Gran Duca mano del Pontormo. Un’ altra figure simile di fran[es]ca Salviati 
madre di Leone XI mano del Bugiardino. Un quadro in tavola minor del naturale, 
dipintovi Christo, che spoglia il Limbo con moltissime figure, mano di Aless[and]ro 
Allori detto il Bronzino. Un Christo, che porta la croce, con la Madonna, che si sviene 
Cireneo, et altre figure,  
[374 v] grande al naturale in tavola, mano del Beccafumi detto il Sodoma. Una 
Madonna con il figlio in braccio di meza proportione in tavola, mano di And[re]a del 
Sarto della prima maniera. Una Madonna con il figlio in braccio, S[an] Gioseppe, in 

                                                
1 Van deze inventaris is een tweede versie in het Archivio Salviati waarin dezelfde schilderijen worden 
genoemd. AS, Filz. II: 62, fasc.81.  
 



 

 -287- 

tavola, maggior del naturale, mano di Cecchin Salviati. Una Madonna con S. Anna, 
S[an] Gioseppe, Giesu, che dorme, e un San Giovanni, istoria non finita, mano del 
Parmigianino in tavola. Una meza figura grande al naturale di una Madonna  piangente 
al sepolcro in tela, mano di Guido Reni. Un Lazaro rifuscitato, con più figur, minor del 
naturale in tavola, mano di Cecchin Salviati. Un Adone ritenuto da Venere, con alcuni 
cani  a lascio, grande al naturale, figure intere, mano del Titi[an]o, alto p[al]mi 8. e 
largo 8.5. in tela. Una Madonna con il figlio in braccio, San Girolamo, S[anta] Lucia e 
S[an] Giovanni di meza proportione in tela, mano del Palma Vecchio, alto palmi 4.8.5. e 
largo palmi 6. 4 ½. Un Erodiade con la testa di S[an] Gio[vanni] nel baccile, et un’altra 
figura, meze figure in tela, mano di Paris Bordone, alto p[al]mi 3.ore.i.m.e largo p[al]mi 
2. 8 ½. Un Christo morto con due Angioli, che lo reggono poco minor del naturale, in 
tela, mano di Jacomo detto il Bassano Vecchio, alt palmi  5 ¾. e larga 4 ½. Un’ Ece 
homo in tela raggiunta, meza figura, con tre Angioli piangenti, mano dell’ Albano, alta 
palmi 5 i ½ e larga 6.4. Un’ Adamo, et sua in acto di prendere il pomo, maggior del 
naturale, figure intere, mano di Cecchino Salviati, in tela, alto p[al]ma r.o (?) 10 ¼ e 
larga palmi 9.8.2. Hota delle gioie, cioè 
[375r] perle grosse n. ottantatre in una collana valutata scudi trenta cinque mila. m.ta  
35000. Diamanti w quattro in una Croce, cioè uno in piedi della croce, un poco sverzato 
vistoso di peso grani quaranta sei, valutato scudi sei mila m.ta 6000. Un’ altro a’ canto 
al d.o, un poco cedrino, di peto grani quarantaquattro, valutato scudi quattro scudi 
quattro mila m. 4000. Un’ altro in braccio dritto nella Croce, quadro perfetto, di peso 
grandi quarantadue, valutato scudi sei mila m. 6000. Un’ altro scantonato bis lungo, di 
peto grani n. trent’otto, valutato scudi tre mila, s[cudi] 3000. Io Jacomo Duca Salviati 
testo e dispongo come s.e 14 maij 1672. Collationati in Archivio Senti Urbano concordat, 
salva semper et in fidemus. J[acopo] Beltr[am]i Archivista. Loco Signi et non sol.. 
Hie[ronymu]s Simondellus  
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Bijlage 3 
Jacopo Salviati, Fiori dell’orto di Gessemini, 1667. 
BNCF, Magl. 22.4.54: Giacomo Salviati, Fiori dell’orto di Gessemini e del Calvario scritti 
del Duca Iacopo Salviati alla santita de N.S. Clemente 9 pont. Firenze 1667. 
 
Prefazione all’ opera.  
 
Favola fu, ch’un verde lido ameno 
Caro alla dea d’amor fosse giardino,  
A cui limpido rio, rio cristallino 
Spargea di perle, e di diamanti il seno.  
 
E che di mesti augelli amante schiera,  
Mentre nel canto il chiuso incendio apria, 
Sospirar per amor ivi s’udia 
Il vento messagier di primavera.  
 
Ivi nel mezo all’odorato coro 
Di mille fiori, e mille, amica rosa 
Candida più che l’alba, e rugiadosa 
Vincea col molle argento i pregi all’oro, 
 
Quinci la madre , a cui cupido è figlio 
Ferita il piè da rigorosa spina,  
Sgorgando dalla piaga accesa brina 
Alla rosa il candor tinse il vermiglio. 
 
Dal cielo antico mondo il mondo nostro 
Tali apprende a cantar chimere insane,  
E pur dovria, sprezzate arti si vane,  
Su l’ara al vero nume offrir l’inchiostro. 
 
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 giardin splende più vario.  
 
Nate da un seno aperto onde felice,  
Fonte d’acqua, e di sangue ivi s’aprio, 
Ch’ a pro dell’uom col sacro umore, e pio 
Scese a smorzar l’eterne fiamme ultrici.  
 
Vedove amanti in quell’ebree foreste 
Piangon l’estinto amor tra pene altroci,  
E in esalar sospiri, e meste voci 
Spirando in quella terra avra celeste. 
 
Purpuree piaghe, e squallidi livori,  
Chiodi pungenti, e crude spine acerbe 
Son di quel campo i fiori, e son quell’erbe,  
Che l’alma a confortar spirano odori.  
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Qual bianca rosa in su’l sanguigno suolo, 
Sparsa d’ostro divin madre si mira,  
Che langue a morte, allor ch’il figlio spira,  
In braccio ei della croce, elle del duolo.  
 
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; 
Di spine, e non d’allori orna il tuo crine.  
 
 
Scusa dell’autore. 
Calvarie cime, in cui fioriti steli 
In sembianze di piaghe ornan quel suolo,  
Ove soffrio d’acerba morte il duolo 
L’alto fattor di cui son’ opra i cieli. 
 
Tentai pur troppo audace ergere i vanni 
Ad irrigarvi le sanguigne arene 
Col sacro umor con cui svole ippocrene 
Calcar l’obblio, e trionfar degli anni.  
 
Ma giunto appena ove qual sole ardea 
La fenice d’amor su pira atroce,  
Arsi l’ali a que’ lampi; e senza voce 
Caddi; e muta restò l’arpa febea.  
 
Così del sol poggiando appo le ruote 
Temerario garzone arse le piume,  
E se ciò fu bugia; greco costume,  
 Con false idee le vere idee fa note.  
 
Deh perdonato, o sacri fiori, e chiari,  
S’oscurai con la penna i preghi vostri; 
Forse avverrà , che da si rozzi inchiostri 
L’alma devota a contemplarvi impari.  
 
 
 
stampisi osservati gli ordini 
Vincenzo Bardi Vic. Gener,  
Die 16 Decembris 1666. 
D. Franciscus Redi Consultor S. Off. Flor. &c. videat, & referat 
Fr. Iacobus Tosini Vic. Gener. S. Off. Flor &c.  
 
Reverendissimo Padre 
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 Dicembre 1666.  
Francesco Redi. 
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Bijlage 4 
Stamboom  
Salvi Salviati (eind 13de eeuw) 
 

 

Gottifredo
(12de eeuw)

Forese
(eind 12de 

eeuw)

Guglielmo 
(13de eeuw)

Salvi 
(eind 13de 

eeuw) 

Lotto 
(begin 14de 

eeuw)

Francesco

Alamanno 

Jacopo
(c.1360-1412)

Alamanno
(1389-1456)
Caterina de' 

Medici

Giovanni
(1419-1472)
Elena Gondi

Jacopo 
(1461-1533)
Lucrezia de' 

Medici

Averardo 
(1424-1496)

Maddalena Neroni

Alamanno
(1459-1510)

Lucrezia Capponi

Bernardo
(1397-?)

Lisabetta Borromei

Jacopo 
(?-1478)

Francesco 
(?-1478)

aartsbisschop van 
Pisa

Jacopo 
(1412-?)

Elena Pazzi

Jacopo 
(Bartolomeo)

(?-1478)
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Bijlage 5 
Stamboom  
Alamanno Salviati (1459-1510) 
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Bijlage 6 
Stamboom  
Jacopo Salviati (1461-1533) 
 
Jacopo had nog twee, jong overleden, kinderen:  
Jacopina (1509-1509) en Jacopino (?-ca.1525) 
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Bijlage 7 
Frescoschilderingen van Alessandro Allori en zijn werkplaats in Palazzo Salviati. 
Indeling van de verschillende scenes: 
 
 
 

 
 
 
Sala d’Ercole 
1. Hercules met een vrouw 
2. Een rennend figuur 
3. Hercules zittend op een dier dat hij heeft gevangen 
4. Hercules met een vrouw 
5. Hercules verslaat de Nemeïsche leeuw 
6. Hercules met Omphale 
7. Hercules verslaat de Hydra 
8. Hercules met een vrouw 
9. Hercules en de centaur Nessus  
10. Een centaur en een ander figuur

2 

1 

10 9 8 

7 

6 

5 4 3 
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Binnenplaats met de Odyssee 
A. Odysseus steekt het oog van Polifemus uit 
B. Odysseus en zijn mannen ontsnappen aan Polifemus 
C. Aeolus geeft Odysseus zakken met wind  
D. Circe en Odysseus 
E. Odysseus bij Teresias in de Onderwereld 
F. Odysseus vaart langs de sirenes 
G. De zeemonsters Scylla en Charybus 
H. Mercurius vraag Calypso om vrijlating van Odysseus  
I. Odysseus lijdt schipbreuk en ontvangt een mantel van Ino 
J. De naakte Odysseus wordt gevonden door Nausikäa  
K. Discuswerpen tijdens de spelen bij koning Alcinoos 
L. Minerva vermomt Odysseus als zwerver  
M. Odysseus en de honden van Eumaios 
N. Het banket in Ithaka  
O. De Boogschietwedstrijd 
P. Odysseus omhelst Penelope na zijn terugkeer 

A 

M E 

I 

J 

K 

L D 

C 

B 

F 

G 

H 

N 

O 

P 
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Kamer met de Batracomyomachia 
a. Een muis vraagt een kikker om een lift over de rivier 
b. Een waterslang doet de kikker schrikken en de muis verdrinkt  
c. Beraad van de muizenkoning 
d. De muizen op oorlogspad 
e. Beraad van de kikkerkoning 
f. Het Slagveld 
g. Tussenkomst van de krabben 

c d 

g 

b 

a 

e 

f 
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SUMMARY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapter 1:  Introduction 

Most of us have heard of the Medici family and when we visit Florence, they seem to be 
ubiquitous. Yet during the fifteenth and sixteenth centuries, many other patrician 
families, just as rich and influential, helped to shape the city and its surroundings. For a 
long time, scholars persisted in the idea that these patrician families lost all their 
political power after the installation of Cosimo I de’ Medici, and could therefore only be 
seen as sycophant courtiers without any leverage. This began to change after the 1970s 
with the work of Berner (1971, 1972), Diaz (1980), Litchfield (1986), Bizzocchi (2003) 
and Boutier (2004, 2008) (p.16). This dissertation sheds light on one of those families: 
the Salviati. This family also began to receive more scholarly attention, especially in the 
publications of Pierre Hurtubise, Miletta Sbrilli, Ewa Karwacka Codini, and more 
recently Sally Cornelison (p.17). This dissertation builds on this body of work, but 
specifically deals with the art patronage of five generations of Salviati during the 
sixteenth and the beginning of the seventeenth century. How their patronage relates to 
the political, socio-economical, religious and artistic developments in Florence will be 
discussed. A careful analysis of the cultural commissions of the Salviati family will show 
the complexity of their relationship with the ruling Medici family. Moreover, a thorough 
interpretation of the art works will shed light on how individuals from the same family 
represented themselves in different ways (p.23-24).  
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Chapter 2: The villa Salviati near Ponte alla Badia – Jacopo Salviati (1461-1533) 

In 1478, members of the Salviati family were involved in the Pazzi-conspiracy against 
the Medici. This had a negative effect on the relationship between the two families.  
(p.31). Around the same time, the influence of the Dominican friar Girolamo Savonarola 
grew steadily. His ideas initially received support from most of the Florentine elite, but 
this enthusiasm was short lived. Around 1498 opinions had radically shifted and 
Savonarola was publicly burned to death on Piazza della Signoria. Jacopo Salviati, 
however, had supported the friar till the end, while on the other hand, his marriage to 
Lucrezia de’ Medici had strengthened his ties to the Medici (p.33). Scholars have often 
overlooked the complexity of Jacopo’s political alliances. He has been placed either 
among the loyal supporters of the Medici, or characterised as a fanatic piagnoni and 
anti-Medici (p.36). Yet, Jacopo managed to stay on good terms with the Medici while 
simultaneously ventilating his preferences for a republican government and 
proclaiming his profound interest in Savonarola. He was never the instigator of revolt or 
rebellion, and was able to remain influential during republican times as well as under 
Medici rule. In the decoration of his villa near Ponte alla Badia, he found a way to 
visually express his political stance and his position regarding the Medici (p.40). The 
villa’s private chapel was built and decorated in the first quarter of the sixteenth century. 
Portraits of saints representing Jacopo, his wife Lucrezia and their children adorned the 
ceiling of this small space. The walls were covered with the imprese of the Salviati and 
Medici family in sgraffito painting (pp.42-45). Texts form the bible were added 
underneath, reminding the beholder not to slander or bad-mouth others, and to always 
speak the truth (pp.49-50). The decorations in the chapel accorded with Jacopo’s 
interest in Savonarola; the Dominican friar often preached against lying, slander and 
gossip. At the same time, they could be seen as a safeguard for Jacopo’s behaviour. The 
Medici had just returned to Florence, and Jacopo had not supported this decision. He 
stresses family ties by painting the chapel walls with the Salviati and Medici imprese, 
therefore it was less problematic for him to oppose some of the Medici’s political ideas 
(pp.49-52). The chapel in the villa can be compared to the Capella dei Papi in the 
church of Santa Maria Novella and the Cappella dei Priori in Palazzo Vecchio, where 
similar texts were used (pp.52-53). In the courtyard of the villa, we also find the imprese 
of the Salviati and Medici painted in sgraffito. The decorations were paired with sixteen 
tondi in terracotta. Jacopo had commissioned the sculptor Giovanfrancesco Rustici to 
design these reliefs. The tondi were modelled after antique and contemporary gems and 
cameos, some of them well known (pp.54-58). The courtyard resembles the cortile in 
Palazzo Medici, which was a deliberate choice. Again, Jacopo sought to counterbalance 
his support of the piagnoni and the political conflict with Lorenzo II de’ Medici by 
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displaying his relationship with the Medici family. By creating the visual connection 
between the two houses, Jacopo could not only consolidate his relationship with the 
ruling family, but maybe even pretend to be of equal stature (pp.58-60).   
 
Chapter 3: Palazzi in Rome and Florence – Giovanni (1490-1553), Bernardo (1508-1568), 

and Alamanno Salviati (1510-1571) 

The next generation of Salviati had to deal with a new political landscape. In 1532 
Alessandro de’ Medici had been named duke of Florence, and five years later Cosimo de’ 
Medici was officially chosen as capo e primario del governo della città e del dominio. 
Alamanno supported the appointment of Cosimo, while his brothers Giovanni and 
Bernardo were not particularly pleased to see a Medici in charge. Despite their growing 
political differences, the relationship between the brothers was never jeopardised. As 
leaders of the fuorusciti in Rome, Giovanni and Bernardo were very vocal in their 
disapproval of the new capo, especially after they lost the battle against Cosimo’s troops 
at Montemurlo. The situation was reflected in some of their art commissions (pp.79-
82). In 1517 Giovanni had been made cardinal by pope Leo X and moved to Rome, 
where he resided in the old palazzo of the Delle Rovere family. In 1533 he commissioned 
Francesco de’ Rossi to paint the new private chapel with fresco’s depicting the life of 
Saint John the Baptist (pp.82-84). Some twenty years later, in 1552 he asked the same 
artist, who had now adopted the last name of his patron, to decorate three other rooms 
on the second floor. In the largest space we find Apollo and Diana painted on the ceiling 
surrounded by four framed landscapes with the personal impresa of cardinal Giovanni. 
This impresa was composed of a tree trunk with new branches sprouting and the motto 
‘ΑΕΙΘΑΛΕΣ’ (evergreen) (pp.84-85). The choice for a Greek motto was not unique, but 
in this case it is noteworthy. A few years earlier, Giovanni’s still used the Latin motto 
‘Semper’, which was strongly associated with the Medici (p.86). After the battle at 
Montemurlo, when his rivalry with Cosimo I came to head, he did not whish to display 
such an obvious Medici-connection any longer and decided to translate his motto into 
Greek (p.87). Bernardo Salviati’s relationship with the Medici family seemed to have 
been less complicated, but also less visible (p.90). As previously mentioned, Alamanno 
Salviati had supported Cosimo I de’ Medici from the beginning, and his dedication to 
the new Medici ruler was visible, most conspicuously, in the display of the Medici coat 
of arms on the outside of his new palazzo in Florence (p.92). Other commissions by 
Alamanno included several tapestries made in Cosimo de’ Medici’s new workshop and a 
Venus with Cupid and a satyr by Agnolo Bronzino. The Venus was to match three other 
painting he owned: a copy by Michele di Ridolfo Ghirlandaio of Michelangelo and 
Pontormo’s Venus en Cupido, and two painted version of Michelangelo’s Night and 
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Dawn, also by Ghirlandaio. The choices Alamanno made for his collection matched the 
artistic culture around the new Medici court. Alamanno, on the other hand, was also 
able to introduce new young artists like Francesco Salviati to the court (pp.95-96).  

 
Chapter 4: Palazzo Salviati in the via del Corso – Jacopo Salviati (1537-1586) 

After Alamanno’s death in 1571, his son Jacopo inherited the palazzo in the via del 
Corso. He renovated the house between 1572 and 1582. Added to the existing building 
was a new apartment, consisting of several small rooms, a courtyard, a grotto, a garden 
and a private chapel. To fill these new spaces, Jacopo asked his agent Lorenzo Bonciani 
to bring back a large number of antique sculptures from Rome. Alessandro Allori and 
his workshop were commissioned to decorate the walls and ceilings. In the first room 
they painted the labours of Hercules with a strong emphasis on nature and love scenes 
(p.120-123). The cortile resembled Vitruvius’ description of the classical Greek peristyle 
with sixteen scenes from the Odyssey painted underneath the galleries (pp.124-130). 
Depictions of the adventures of Odysseus became increasingly popular during the 
sixteenth century (pp.135-138). Other well know fresco cycles are in the Galerie 
d’Ulysse in Fontainebleau, commissioned by Francis I of France, in Palazzo Poggi in 
Bologna and Palazzo Grimaldi in Genua, and in the Sala di Penelope in Palazzo Vecchio 
(pp.138-140). In one of the smaller rooms of Jacopo’s new apartment the 
Batracomyomachia - the battle between mice and frogs - was depicted. Still believed to 
be written by Homer, this story was often published together with the Odyssee. The tale 
was also recited as a scherzo in the literary academies and compagnie of Florence. 
Andrea del Sarto’s translation and reworking of the poem is an example of this (pp.132-
135). From the courtyard, one was led through a walled garden to end up in the private 
chapel. The walls of this small space were covered with scenes from the life of Maria 
Magdalene (pp.140-144). Because of the connection between rooms, Jacopo’s new 
apartment functioned as a performative space where the beholder was led to the most 
inner, and sacred, part of the palazzo (p.145). During this experience the beholder was 
overwhelmed by the patron’s enthusiasm for antiquity and nature. Jacopo’s love for 
nature was also expressed in a second garden, located behind the church of SS. 
Annunziata (pp.147-150). Unlike some other patricians, Jacopo did not feel the need to 
display his family history or show his loyalty to the Medici grand dukes. The apartment 
was an intimate and personal space that enabled him demonstrate his wealth, intellect, 
and personal interests.  
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Chapter 5: Religious interests depicted – Filippo (1515-1572), Averardo (1542-1595), and 

Antonio Salviati (1554-1619) 

In late sixteenth-century Prato, a cult around Girolamo Savonarola led by prioress 
Caterina de’ Ricci was steadily growing. Filippo Salviati became one of its most loyal 
supporters. He wrote her often and they exchanged gifts that included books by 
Savonarola and a portrait of the friar painted by Fra Bartolomeo (pp. 176-181). His 
devotion also led him to spend a fortune on a new church in Prato. He continued his 
religious patronage in Florence. In his will, he made clear that his two sons, Averardo 
and Antonio, had to finance one of the most expensive chapels in late sixteenth-century 
Florence: the chapel of Saint Antoninus in the San Marco Church. It was going to be the 
new resting place of Saint Antonio Pierozzi, who had been buried in 1459 behind the 
altar of the same church (pp.181-183). Averardo and Antonio commissioned 
Giambologna, court artist of the Medici, to design the chapel and the sculptures, and 
Alessandro Allori was appointed to oversee the fresco decorations. On top of that, three 
large altarpieces were commissioned from the painter Allori, Francesco Morandini and 
Giovanni Battista Naldini. The art works in the chapel not only told the story of the 
saint, but also represented the Salviati family and the concept of ‘salvation’ (pp.193-
196). In the vestibule, Domenico Passignano painted two large frescoes commemorating 
the translation of the body of Saint Antoninus (pp.203-208). The Medici family, 
particularly archbishop Alessandro de’ Medici, had been meddling in the building 
process. The chapel’s ambitious and prestigious plan, and the fact that it was the new 
resting place for a Florentine saint, suited the cultural en religious politics of the Medici. 
It was, therefore, no surprise that the archbishop and Grand Duke Ferdinando I wanted 
to be involved in this extravagant project (pp.208-210). The grand duke appropriated 
the religious festivities for himself. By incorporating the translation of the body of the 
saint in his wedding celebrations, he utilised the magnificence of the chapel for his self-
representation. At the same time, because the wedding brought high-ranking clerics and 
rulers from neighbouring areas to the church of San Marco, the Salviati brothers, whose 
names and emblems were clearly visible in the chapel decorations, could received most 
of the praise and recognition for this project. Thus, the chapel and the festivities served 
the interests of the various participants; the Salviati and the Medici used each other to 
glorify their own families.  

 
Chapter 6:  The Salviati in the seventeenth century – Jacopo Salviati (1607-1672). 

During the financial crisis in the beginning of the seventeenth century, Florentine 
patricians became more interested in acquiring land and noble titles (pp.233-235). This 
included Duke Jacopo Salviati. In 1628 he married Veronica Cibo from Massa. For the 
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occasion of their wedding, Jacopo commissioned Andrea Salvadori and Francesco 
Furini to create two celebratory works (pp.235-236). Salvadori’s poem and Furini’s 
painting both focused on Maria and Francesca Salviati. These women had brought forth 
the future rulers of Tuscany and the Papal State, namely Cosimo I de’ Medici and Pope 
Leo XI (Alessandro de’ Medici). With these commissions, Jacopo had created the visual 
and textual proof of the importance of his family, and the essential role they played in 
history. By choosing the image of a Salviati-mother and depicting the Medici rulers as 
children, the Salviati appear to be even more significant than the Medici. Through these 
works of art, Jacopo tried to elevate his position in seventeenth-century Florentine 
society (pp.238-246). To further improve his standing, Jacopo started to write poetry 
and perform in theatrical and musical pieces (pp.257-259). A series of sonnets, 
published under the title De Fiori dell’ Orto di Gessemani e del Calvario Sonetti del 
Duca Salviati, was one of his main accomplishments. The frontispiece, designed by 
Baldassare Francescini, features Urania as the muse of Christian poetry and reflects 
Jacopo’s acquaintance with contemporary ideas circulating in the Florentine 
compagnie (pp.260-267).  
 
Chapter 7: Conclusion 

It has become clear that many of the art works commissioned by five generations 
Salviati reflected and signalled the political, economical, and social developments in 
Florence during the sixteenth and seventeenth century. Furthermore, these 
commissions expressed, directly or indirectly, the relationship of the Salviati with the 
Medici family. In almost all cases, the Salviati strove to present themselves as the 
Medici’s equals, even while they became more and more dependent on the Medici court.  
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Florence was voor mijn proefschrift essentieel. In het bijzonder wil ik Gert Jan van der 
Sman bedanken, Michael Kwakkelstein, Ilaria Masi, Bert Meijer en natuurlijk Tjarda 
Vermeijden. Het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome verleende mij een 
studiebeurs om archiefonderzoek te verrichten in de Biblioteca Apostolica Vaticana en 
Arthur Weststeijn ben ik erkentelijk voor zijn hulp. Ook het Archivio Salviati in Pisa, in 
het bijzonder Miletta Sbrilli, en de familie Salviati ben ik dankbaar voor hun 
medewerking. De KNAW bedank ik voor de subsidie die zij heeft verleend aan de 
conferentie over Florentijnse patriciërs die ik samen met Elisa Goudriaan en Bouk 
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medewerkers van al deze instituten ben ik zeer erkentelijk voor al hun hulp tijdens de 
afgelopen jaren. Florence is tevens de plek waar ik goede vriendschappen heb 
opgedaan: Thank you, Nicole Blackwood, Susanne Meurer, Christopher Nygren, Marije 
Osnabrugge, Jennifer Sliwka, Sandra Toffolo, Martijn van Beek, Wouter Wagemakers 
en Arvi Wattel. Werken aan dit proefschrift zou een stuk eenzamer zijn geweest zonder 
mijn fijne collega’s uit de Oude Boteringestraat, Theisje van Dorsten, Kim Joostens, 
Jennifer Meijer, Hanka Otte, Boh Learn Toh, the amazing Hedi-Liis Toome, en Jeroen 
Zomer. De jarenlange vriendschap met een aantal bijzondere personen heeft mijn werk 
tevens beïnvloed. Dit zijn Maartje van de Kamp en Arwin van der Ploeg (mijn 
paranimfen), en Stefan Kuiper en Yori Zwols.  

Oscar, je hebt een veel grotere bijdrage geleverd aan dit boek dan je beseft, 
bedankt dat je er bent, xcxz. Als laatste wil ik graag mijn geweldige ouders, die mij de 
liefde voor Italië en kunstgeschiedenis al vroeg hebben meegegeven, bedanken voor 
alles wat zij hebben gedaan. Aan hen draag ik dit boek op. 
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‘ὥρη µὲν πολέων µύθων, ὥρη δὲ καὶ ὕπνου’  

Homerus, Odyssey (boek XI-379)  


