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Voorwoord 
 
‘“Gallonio!” riep hij triomfantelijk uit. “De editie van ’91 maar liefst. En met alle 
zesenveertig platen van Tempesta.”’1 Dit zijn de woorden van monsignore 
Berlinghieri, een personage in een thriller die draait om heiligenlevens en 
moord. De verheugde uitroep slaat op Berlinghieri’s kort tevoren aangeschafte 
exemplaar van het Trattato de gli instrumenti del martirio van de priester 
Antonio Gallonio uit 1591. Dit werk is een waar griezelboek, met gravures van 
martelaars die op alle mogelijke manieren en in alle denkbare poses worden 
gefolterd. Een zestiende-eeuwse priester die in de openingspassage van een 
literaire thriller dient om een grimmige sfeer op te roepen, moet een dankbaar 
onderwerp zijn van een historische studie. En inderdaad, dezelfde Antonio 
Gallonio heeft mij bij het werken aan deze dissertatie de afgelopen jaren in zijn 
greep gekregen en soms versteld doen staan. 
 Niet alleen het onderzoeksobject was prikkelend, ook de omstandighe-
den waarin ik het onderzoek uitvoerde, hebben grote indruk gemaakt. De 
speurtocht naar documentatie van het leven en het werk van Gallonio hebben 
mij op plaatsen gebracht waar ik, uit de klei getrokken agnost, anders niets te 
zoeken zou hebben. Op mijn roestige mountainbike heb ik met de laptop op de 
rug heel wat kilometers afgestuiterd over de keien van Rome, op weg naar 
religieuze en seculiere instellingen. Tussen de stenen en papieren die sinds 
mensenheugenis in deze stad liggen opgestapeld, ben ik in aanraking gekomen 
met vele geestelijken en geleerden, zowel uit de zestiende eeuw als hun heden-
daagse opvolgers. Dat ik deze deels vergeten, deels springlevende wereld van 
devoot katholicisme en onpeilbare eruditie heb mogen verkennen, heb ik te 
danken aan het vertrouwen en de vriendschap van mijn begeleider, Catrien 
Santing. Dat zij aan het einde van het traject op de valreep ook formeel als 
promotor kan optreden, betekent een erkenning van haar rol in dit project, dat 
ik zonder haar enthousiasme, geduld en inzet nooit had volbracht. Daarnaast 
ben ik grote dank verschuldigd aan mijn tweede promotor Klaas van Berkel, die 
mij bij de totstandkoming van dit boek keer op keer terzijde stond met waarde-
vol advies. Zijn kritische blik heeft mij er meerdere malen voor behoed dat ik 
mij het hoofd op hol liet brengen. 
 De leden van de leescommissie, Sible de Blaauw, Wietse de Boer en 
Philiep Bossier, bedank ik voor de zorg waarmee zij het manuscript hebben 
bestudeerd en becommentarieerd. Sible en Wietse dank ik bovendien omdat zij 
eerder teksten van mij hebben gelezen en deze grondig hebben besproken. 
 Veel collega’s hebben bijgedragen aan de voltooiing van deze disserta-
tie in haar huidige vorm. In het bijzonder wil ik Giuseppe Antonio Guazzelli en 
Massimiliano Ghilardi bedanken, die mij talloze malen behulpzaam zijn ge-

                                                 
1 ‘“Il Gallonio!” esclamò trionfante. “L’edizione del ’91, nientedimeno. E con tutte le 
quarantasei tavole del Tempesta.”’, Piero Meldini, L’avvocata delle vertigini (Milaan 
1994) 14. 



weest bij het oplossen van zowel intellectuele als praktische vraagstukken. Zij 
waren steeds weer bereid mij te assisteren bij het identificeren van een hand-
schrift of het bemachtigen van een foto. Verder bedank ik voor de hulp bij het 
zoeken, ontsluiten, vertalen, begrijpen en interpreteren van bronnen en litera-
tuur - in alfabetische volgorde, niet op rangorde van erkentelijkheid - Stefan 
Bauer, Iris Becher, Susanna de Beer, Carolin Behrmann, Joshua Davies, Anto-
nio Di Giorgio, Simon Ditchfield, Giuseppe Finocchiaro, Ingo Herklotz, Gerda 
Huisman, Tobias Kämpf, Rolien Scheffer, Francesco Scorza Barcellona, Charlie 
Smid, Kees Teszelsky, Bert Treffers, Angelo Turchini, Hans de Valk, Alberto 
Venturoli (†), Gregory Waldrop en Alessandro Zuccari. 
 Van mijn vakgenoten dank ik bovendien de leden van ‘De lichaams-
groep’, de leden van het ‘Seminar Italiaanse Renaissance’, de leden van de 
‘Werkgroep Materiële cultuur van de wetenschap’ en de leden van de naamloze 
leesgroep zestiende eeuw. Deze collectieven hebben vaak gediend als een 
polyfoon klankbord voor mijn ideeën, wat zeer waardevol is geweest. 
 Een aantal instituten bedank ik omdat hun faciliteiten en hun financi-
ele steun voor de realisatie van dit proefschrift onontbeerlijk zijn geweest. De 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft het 
ASPASIA-project The heart of the matter gefinancierd, waar mijn onderzoek 
deel van uitmaakt. Het Koninklijke Nederlandse Instituut te Rome heeft mij 
meerdere malen gastvrij ontvangen en gedurende vier maanden zelfs deel laten 
uitmaken van zijn wetenschappelijke staf. De J.E. Jurriaanse Stichting heeft 
een onmisbare bijdrage geleverd in de kosten van het drukken van dit boek. 
Het ICOG en de Onderzoekschool Mediëvistiek dank ik voor de stimulerende 
opleidingsprogramma’s en de ondersteuning bij het organiseren van symposia. 
Binnen het ICOG en de Onderzoekschool Mediëvistiek ben ik de overige leden 
van mijn ‘cohort’ erkentelijk voor de nuttige discussies en de onderlinge steun. 
 In de persoonlijke sfeer dank ik om te beginnen mijn paranimfen 
Stefan Couperus en Leonie Kinds vanwege hun hulp voor en tijdens de promo-
tie. Stefan bedank ik daarnaast omdat hij mijn hulplijn was bij de Rijksuniversi-
teit Groningen nadat ik de sleutel van mijn werkplek had ingeleverd. Leonie 
ben ik bovendien dankbaar vanwege haar inspanningen voor de opmaak van 
dit boek, en haar echtgenoot Jurjen Alkema voor de vormgeving van het om-
slag. Mijn familie dank ik vanwege de steun die zij altijd hebben betuigd voor 
mijn ondoorgrondelijke dagbesteding. Marjo Buitelaar ben ik dankbaar vanwe-
ge haar grote betrokkenheid, tot op het laatste moment. Groot is mijn dank-
baarheid jegens haar echtgenoot Lex, mijn vader, en jegens mijn overleden 
moeder, Marijke, wier onvoorwaardelijke liefde de randvoorwaarden zijn 
geweest om te kunnen doen wat ik heb gedaan. 

 Onmisbaar voor het volbrengen van dit werk was, ten slotte, Anne-
chien van Velzen. Annechien heeft zes jaar van haar leven gedeeld met een 
jonge Groningse historicus en een zestiende-eeuwse Romeinse priester, beiden 
op hun eigen manier geneigd tot lijdzaamheid. Desondanks is zij altijd opge-
wekt en optimistisch gebleven en daar zal ik haar nooit genoeg voor kunnen 
bedanken. 




