
TULLIA D’ARAGONA 
 

(ca. 1501-1556) 

 
Tullia d’Aragona was een Romeinse cortigiana 

onesta, een courtesane voor de mannen van de 

hoogste kringen in de Italiaanse stadstaten. 

Daarnaast was ze schrijfster, dichter en filosofe. 

Ze was één van de meest succesvolle 

courtesanes en schrijfsters van haar tijd, 

waardoor ze invloed had op veel mannelijke 

filosofen en waardoor het werk van vrouwelijke 

schrijfsters een tijd lang op gelijke voet werd 

benaderd als het werk van mannen. 

Tullia werd geboren tussen 1501 en 1505 in 

Rome, als dochter van Giulia Campana, die ook 

een courtesane was. Wie haar vader was, is niet 

helemaal duidelijk. Uit een document uit Siena 

kan men stellen dat het de Napolitaanse 

Costanzo Palmieri d'Aragona was. Maar Tullia en haar aanbidders zeiden dat het kardinaal Luigi 

d'Aragona was, een buitenechtelijke kleinzoon van de koning van Napels. Hoe het ook zij, het was 

deze kardinaal die Tullia in humanistische wijze onderwijs gaf. Tullia bleek daarbij een echt 

wonderkind. Desalniettemin bleef het stigma van haar buitenechtelijke status en het feit dat haar 

moeder een courtesane was haar achtervolgen.  

Tullia’s moeder leidde haar ondertussen op tot courtesane. Het beroep werd in de tijd van Tullia tot 

op zekere hoogte gerespecteerd. De periode werd voorafgegaan door de regering van paus 

Alexander VI, die relaties onder pausen en kardinalen had goedgekeurd en die zelfs orgies 

organiseerde. De cortigiana onesta werd gezien als een soort regulering van dit gedoogbeleid. Op 

haar achttiende deed Tullia haar intrede als courtesane. Hierbij kwamen haar onderrichting en 

intellect juist van pas. Ze voorzag haar clientèle niet alleen van seksuele diensten, maar ook van 

gezelschap en gesprek. Haar klanten kwamen uit de hoogste kringen van de Italiaanse stadstaten en 

waren zeer geletterd, onderwezen en geleerd. Zij wilden met een gezelschapdame kunnen praten 

over kunst, literatuur en filosofie. Het vermaak van een courtesane werd door hun gezien als een 

brede kunst van alle zintuigen. Aan de hoven van de Italiaanse stadstaten, waar deze mannen 

bijeenkwamen, waren courtesanes dan ook zeer gewild.  

Tullia bleef niet haar hele leven in Rome. Ze was voor een vrouw in haar tijd uiterst mobiel en reisde 

en verhuisde meerdere malen gedurende haar leven tussen de verschillende Italiaanse stadstaten. 

Daar bezat ze huizen waar ze haar klanten ook aan huis ontving. Ze verhuisde in 1519 naar Siena om 

in 1526 terug te keren naar Rome. In 1529 begaf ze zich in Bologna en rond 1530 zou ze in Venetië 

zijn geweest, maar vanaf 1531 was ze hoogstwaarschijnlijk in Florence om dicht bij haar minnaar te 

zijn. In 1535 was Tullia terug in Rome voor de geboorte van Penelope d'Aragona. De familie van Tullia 



zei dat Penelope het zusje van Tullia was. Het is echter ook een waarschijnlijke hypothese dat 

Penelope de dochter was van Tullia. Rond 1537 lijkt het erop dat ze in Ferrara woonde en tussen 

1543 en 1545 verhuisde ze weer naar Siena, dat ze door onrust inwisselde voor Florence. In 1548 

verhuisde ze voor de laatste keer terug naar Rome. Van deze periode weten we niet veel. 

Voor die laatste verhuizing terug naar Rome, maakte Tullia veel bekende en invloedrijke vrienden. Ze 

werd vaak gezien in het gezelschap van de Paduaanse dichter Sperone Speroni. Tot haar bekendste 

minnaars behoorden de Florentijnse bankmagnaat Filippo Strozzi en Emilio Orisini, een telg uit de 

invloedrijke adelijke Orisini familie. Twee literaire giganten uit Ferrare, Girolamo Muzio en Ercole 

Bentivoglio, waren bewonderaars en werden verliefd op Tullia toen zij in hun stad woonde. Door 

haar beroep, haar groeiende oeuvre vol filosofie en poëzie, en haar vriendenkring, genoot Tullia een 

aardig aanzien. Dit laat zich het beste bewijzen door een gebeurtenis in Florence. Toen Tullia daar in 

de jaren 1540 woonde, werd het sekswerkers verplicht een gele band te dragen zodat zij niet 

verward werden met vrouwen uit de hoogste kringen van de stad. Het bemoeilijkt het werk van 

courtesanes als Tullia. Zij schreef een brief aan hertogin Eleonora van Toledo, die haar een vrijstelling 

gaf omdat Tullia ook een begenadigd dichter was. De gedichten die Tullia in 1547 publiceerde, waren 

aan Eleonora opgedragen. Dat dit allemaal kon, zegt iets over de algemene waardering die Tullia 

genoot. Ook Benedetto Varchi, een destijds zeer bekende Florentijnse dichter en historicus, was een 

vriend en inspiratie – en wellicht een minnaar. Hij fungeert in één van Tullia’s belangrijkste werken, 

Dialoog over de onenigheid van liefde uit 1547. Voor dit werk trad hij ook als patroon op, als 

financiële weldoener.  

De Dialoog over de onenigheid van liefde is een onderzoekend gesprek tussen Tullia en Benedetto 

over de liefde. Zij discussieren over de centrale vraag: “is het mogelijk begrensd lief te hebben?” Het 

was in de tijd helemaal in de mode om over het onderwerp liefde te schrijven. Het Symposium van 

Plato, waarin het ook over liefde gaat, was net vanuit het Grieks naar het Latijn vertaald en vormde 

inspiratie voor een hele traditie van liefdestraktaten. Waarom is deze van Tullia dan zo speciaal? Er 

zijn heel veel redenen, maar de belangrijkste is uiteraard feministisch van aard. Normaal vervulden 

vrouwen in werken als Tulia’s dialoog een ondergeschikte rol, ofwel van een maagd die lekker 

volgzaam is, ofwel van een femme fatale of hoer die chaos veroorzaakt. Tullia neemt in de dialoog 

wel de rol van die stereotypen aan in haar retoriek. Maar over het algemeen genomen is zij 

gelijkwaardig aan Benedetto. En bovenal komt zij als winnares en lerares uit het dialoog. Dat 

gebeurde nooit in filosofische literatuur.  

In 1543 trouwde Tullia met ene Silvestro Guiccardi uit Ferrara, van wie we niets weten. Tullia kreeg 

ook een zoon, Celio, die wordt genoemd in haar testament. Maar of Celio de zoon was van Guiccardi 

is niet duidelijk. Penelope, die vermoedelijk de dochter van Tullia was, wordt niet genoemd als 

erfgenaam.  

Tullia overleed in maart of april 1556 in Rome. Ze werd aldaar begraven in de Augustinuskerk. 
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