
De Franse Salon en de Italiaanse Salotto  

 

In de 17e  en 18e eeuw worden er in Frankrijk diverse literaire salons opgezet naar het 

voorbeeld van de Italiaanse hofcultuur. In deze salons (Salon in het Frans, Salotto in het 

Italiaans) komen schrijvers, filosofen en kunstenaars samen om te discussiëren over hun werk 

en te luisteren naar voordrachten, poëzie en muziek.  

De gastvrouwen die deze salons organiseren worden Salonnières in het Frans en Salottiere in 

het Italiaans genoemd. Het zijn vrouwen uit de hogere bourgeoisie en aristocratie die culturele 

activiteiten organiseren, niet exclusief voor de adel aan het hof maar juist toegankelijker voor 

een breder publiek dat bestaat uit mannen èn vrouwen.  

 

 
Afbeelding 1: Anicet Charles Gabriel Lemonnier, Lecture de la tragédie de l’orphelin de la Chine de Voltaire dans le 

Salon de Mme. Geoffrin, 1812. Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Château de Malmaison, 

Rueil-Malmaison, Frankrijk.  

 

Een bekende Franse Salonnière uit de 17e eeuw is bijvoorbeeld Catherine de Vivonne (1588-

1665), dochter van Jean de Vivonne, markies van Pisani en Giulia Savelli afkomstig van een 

Italiaanse adellijke familie uit Rome. Wanneer Catherine 12 jaar is trouwt zij met de markies 

de Rambouillet. In Parijs in het Hôtel de Rambouillet, haar stadsvilla, organiseert zij vanaf 

1620 salon-avonden. Haar Chambre Bleu is de eerste beroemde literaire salon uit die periode 

in Frankrijk.  

In de 18e eeuw is een bekende Franse Salonnière: Marie Thérèse Rodet Geoffrin (1699-1777), 

in wiens salon in 1755 het werk L’Orphelin de la Chine (1753) van Voltaire wordt gelezen. 

(Mme. Geoffrin is op afbeelding 1 de derde van rechts, de dame op de eerste rij).  

 



                        
Afbeelding 2 Catherine de Vivonne  de Rambouillet,                 Afbeelding 3 Marianne Loir, Presumed Portrait of  

artist unknown, 1646.                                                                         Mme Geoffrin, n.d.                                     

Daarnaast zijn bekend de Salons van Jeanne Julie de Lespinasse (1732-1767), die wordt 

gezien als het laboratoire de l’Encyclopédie en die van Marguerite-Virginie Ancelot (1792-

1875). Deze laatste is, net als Julie de Lespinasse, naast Salonnière ook schrijfster en 

schilderes, ze beschrijft haar eigen ervaringen in: Un Salon de Paris1824-1864 (1866) en 

heeft het werk Henry IV en Catharina de’ Medici (1819) geschilderd.  

 

 
Afbeelding 4  Marquerite Virginie Ancelot, Henry IV en Catharina de’ Medici, 1819. 

 

 



 
Afbeelding 5 Madame Ancelot, Un Salon de Paris, 1824 a 1864, Paris, E. Dentu Éditeur, 1866. 

 

Er zijn ook meerdere van deze literaire salons in Italië geweest, in Milaan, Florence, Rome, 

Venetië en Napels. Ik wil hier twee beroemde dames noemen: Marina Chiara Querini (1757-

1839) en Fanny Ronchivecchi Targioni Tozzetti (1801-1889). Marina Chiara Querini trouwt 

in 1777 met graaf Pietro Giovanni Benzon en opent in het Palazzo Querini Benzon aan het 

http://www.canalgrandevenezia.it/index.php/palazzi-canal-grande/lato-destro/155-palazzo-querini-benzon


Canal Grande in Venetië haar salon waar dichters en schrijvers komen als lord Byron en 

Stendhal. Iris Origo (1902-1988), markiezin of Val d’Orcia door haar huwelijk met de 

Italiaanse markies Antonio Origo is een Engels-Ierse schrijfster en biografe die met haar 

moeder in Villa Medici in Fiesole bij Florence heeft gewoond en later met haar man op zijn 

Toscaanse landgoed in la Foce, bij Montepulciano in de provincie Siena. Zij debuteerde met 

een biografie over Giacomo Leopardi (1935) en schreef ook diverse romans. In haar roman A 

measure of love (1957) vermeldt zij dat Stendhal over zijn verblijf in het Palazzo Benzon 

gezegd zou hebben: “Le feste a Palazzo Benzon sono più divertenti di quelle parigine”, “De 

feesten op het Palazzo Benzon zijn vermakelijker dan die in Parijs.”  

De schoonheid van Marina wordt geprezen in La biondina in gondoletta, een liedje dat naar 

men zegt ook tegenwoordig nog wordt gezongen in Venetië.  

Fanny Ronchivecchi Targioni Tozzetti (1801-1889), is ook een bekend Salottiera geweest. Zij 

opent in Via Ghibellina in Florence haar salon. In deze salon komen dichters en schrijvers als 

Pietro Giordani en Giacopo Leopardi. Leopardi zal uit liefde voor Fanny een beroemd gedicht 

schrijven: Aspasia, dat behoort tot zijn Ciclo di Aspasia (1831-1834), een collectie poëzie met 

als thema’s liefde en dood. 

 

           
Afbeelding 6 Alessandro Longhi,                           Afbeelding 7 Fanny Targioni Tozzetti 

Portrait de la comtesse Marina Querini Benzon 

 

 

 

http://www.travelingintuscany.com/gardens/irisorigo.htm
http://www.travelingintuscany.com/nederlands/lafoce.htm
https://www.youtube.com/watch?v=B-STQtPaAXo


 
Afbeelding 8 Palazzo Querini Benzon Venetië  
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