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Inleiding 
 
1.1 Inleiding 

‘Wanneer ik mij aan de studie zette, leek ik te gaan sterven.’ Deze verzuchting 
van Antonio Gallonio (1556-1605), die veel studeerde en schreef, was volgens 
zijn latere biograaf karakteristiek voor zijn innerlijke worsteling.1 Alle werken 
van Gallonio hebben heiligen als onderwerp. Heiligen waren voor de vroegmo-
derne geestelijkheid een belangrijke laag in de hiërarchie van de hemel. Zij 
werden geacht voor de mens voorspraak te kunnen plegen bij God. De katho-
lieke geestelijkheid verrichtte de liturgische viering ter ere van heiligen, onder 
meer om hen aan te sporen tot actieve interventie ten behoeve van de sterve-
lingen. Heiligen hadden daarnaast een voorbeeldfunctie, ze lieten zien hoe de 
mens volgens Gods gebod diende te leven. In de uitvoering van pastorale taken 
waren zij dan ook een onmisbaar middel voor de geestelijkheid.2 In de zestien-
de eeuw kreeg een derde aspect van de heiligenverering grote urgentie, name-
lijk de historische legitimatie van de kerk van Rome. Heiligen die aantoonbaar 
historische personen waren geweest, ondersteunden de pretentie van de kerk 
de ware erfgenaam te zijn van de apostelen.3 Deze drie aspecten, de actieve 
inmenging van heiligen in het leven van de sterfelijke mens, de voorbeeldfunc-
tie van heiligen voor het gedrag van de gelovigen, en de historische realiteit van 
de levens van de heiligen als bewijs voor de onveranderlijkheid van de kerk van 
Rome, bepaalden de vorm waarin hagiografie, dus ook die van Antonio Gallo-
nio tot stand kwam. 
 Hoewel Gallonio zich liever had overgegeven aan gebed en contempla-
tie, dwong de leider van zijn priesterorde, het Oratorium van Rome, hem 
gebruik te maken van zijn intellectuele capaciteiten om hagiografische teksten 
te schrijven. De woordkeus, structuur en vormgeving van de verschillende 
geschriften hingen steeds af van de functie van het geschrift en de aard van het 
beoogde publiek. De kennis en de argumentaties die hij benutte, waren een 
middel om de heiligenverering bij zijn publiek onder de aandacht te brengen. 
Hij kreeg te maken met verschillende wereldlijke activiteiten, zoals recht, 
geneeskunde en techniek. Gallonio was, voorzover valt na te gaan, niet geïnte 

                                                 
1 ‘Quando io andava allo studio, mi pareva d’andare alla morte.’ Giacomo Ricci, ‘Breve notitia 
di alcuni suoi compagni’ in: Pietro Giacomo Bacci, Vita di S. Filippo Neri Fiorentino fonda-
tore della Congregatione dell’Oratorio. Scritta già dal P. Pietro Giacomo Bacci Prete 
dell’istessa Congregatione. Hor’accresciuta di molti Fatti e Detti dell’istesso Santo, Cavati da 
i Processi della sua Canonizatione. Con l’aggiunta d’una breve notitia di alcuni suoi com-
pagni. Per opera del M. Rev. P. Maestro F. Giacomo Ricci dell’Ordine di S. Domenico (Rome, 
Tizzoni, 1672) 170. 
2 Sofia Boesch Gajano, La santità (Rome en Bari 1999) 3-18, 37-53. 
3 Zie hoofdstuk 2. 
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resseerd in deze activiteiten als zodanig. Hij moest zich er wel mee bezig hou-
den om zijn publiek tot verering van heiligen te bewegen. 

De werken van Gallonio verschillen onderling nogal. Zo schreef hij een 
inventarisatie en classificatie van de folteringen waaraan christelijke marte-
laars werden blootgesteld, in twee edities, in het Italiaans (1591) en in het 
Latijn (1594). Tegelijk met de eerste, Italiaanse editie publiceerde hij een 
verzameling levensbeschrijvingen van heilige maagden die in Rome hadden 
geleefd (1591). Een levensbeschrijving van een van deze maagden, Flavia 
Domitilla, kwam in 1597 als apart boekje uit in het Italiaans, terwijl een Latijn-
se versie onuitgegeven is gebleven. Het laatste werk dat Gallonio tijdens zijn 
leven publiceerde, is het levensverhaal van Filippo Neri (1515-1595). Deze 
Florentijnse priester was de stichter van het Oratorium, een invloedrijke 
kerkelijke organisatie in het culturele leven van het Rome van de Contrarefor-
matie.4 Een kwart eeuw na zijn dood heeft paus Gregorius XV (1621-1623) hem 
gecanoniseerd. De publicatie van Gallonio’s Vita van Neri, opnieuw in het 
Latijn (1600) en in het Italiaans (1601), hing nauw samen met dit proces van 
heiligverklaring.5 Een korte vita van zijn eigen biechtdochter Elena Massimo 
(1579-1593) heeft Gallonio weliswaar keurig uit laten schrijven, maar deze is 
pas in de negentiende eeuw gepubliceerd. Daarnaast heeft de priester een 
beknopt juridisch traktaat geschreven over wat christenen volgens hem aan 
devotionele handelingen mochten verrichten ter ere van mensen met een 
reputatie van heiligheid die waren gestorven maar nog niet formeel waren 
gecanoniseerd. Hij heeft bovendien gewerkt aan een omvangrijke studie naar 
de geschiedenis van de heiligen die in de eerste eeuwen van het christendom 
leefden. Het juridisch traktaat en de laatstgenoemde studie zijn beide ongepu-
bliceerd gebleven.6 

De talrijke hagiografische werken die Gallonio produceerde, zijn ver-
schillend van onderwerp en van opzet. Deels zijn ze geëxalteerd devoot, deels 
zakelijk en erudiet, deels polemisch. In dit boek betoog ik dat Gallonio elemen-
ten en technieken uit seculiere disciplines verwerkte in zijn hagiografische 
werken. Hij maakte gebruik van bronnen en redeneringen die tot dan toe niet 
vanzelfsprekend waren in de hagiografie. Hiermee trachtte hij die aspecten van 
heiligenlevens waarover wereldlijke specialisten zeggenschap hadden, voor de 
geestelijkheid op te eisen. Juist dat maakt deze relatief onbekende zestiende-
eeuwse priester interessant voor de intellectuele en sociale geschiedenis van de 
vroeg-moderne katholieke cultuur. Aspecten van het leven en het werk van 
Gallonio zijn in het verleden in verschillende publicaties aan de orde gekomen. 
Een studie naar de retorische en intellectuele instrumenten waarvan deze 
priester zich bediende, ontbreekt tot dusver echter. Dit boek voorziet in deze 
                                                 
4 Stefano Simoncini, ‘Tendenze e figure della cultura’ in: Antonio Pinelli ed., Storia di Roma 
dall’antichità a oggi. Roma del Rinascimento (Rome 2001) 199-266, aldaar 257-262. 
5 Antonio Cistellini, ‘A proposito della Vita di S. Filippo Neri di Antonio Gallonio’, Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia 54 (2000) 1-11, aldaar 1-2. 
6 Een inventaris van de werken van Gallonio, gepubliceerd en ongepubliceerd, is aan het 
einde van dit boek opgenomen in ‘Werken van Antonio Gallonio’. 
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leemte en maakt duidelijk hoe een geestelijke in zijn hagiografie worstelde met 
zijn publiek. Om de diverse aspecten van die strijd te analyseren zal ik het werk 
van Gallonio bestuderen vanuit drie invalshoeken: een juridische, een medische 
en een technische. Gallonio’s oeuvre levert namelijk vanuit iedere invalshoek 
een ander beeld op. Leven en werk van Gallonio vormen een voortdurende 
confrontatie met wereldlijke ambities. Zijn doel was aan het aardse leven te 
ontstijgen, maar het wereldse was daarbij tegelijkertijd onmisbaar. Wanneer 
Gallonio zich aan de studie zette, had hij het vergankelijke nodig om vorm te 
geven aan het eeuwige en geestelijke. 
 

1.2 Het Oratorium van Rome 
Het hagiografische werk van Gallonio is een voorbeeld van hoe de katholieke 
cultuur in de vroegmoderne tijd wereldlijke bezigheden deels verwierp en zich 
deze tegelijkertijd deels toe-eigende ten bate van de eigen belangen. Dit was 
onderdeel van de strategie van de katholieke kerk om het devotionele en 
maatschappelijke leven van haar leden in specifieke banen te leiden. Religieuze 
ordes zoals het Oratorium van Rome, waar het werk en leven van Gallonio 
nauw aan zijn verbonden, namen in deze strategie met allerlei initiatieven het 
voortouw. 
 Het Oratorium van Rome was in de zestiende eeuw een nieuwe religi-
euze organisatie waarvan Gallonio al op jonge leeftijd lid werd.7 Historici 
hebben het Oratorium vaak gezien als tegenhanger van de jezuïeten, die als 
ijkpunt zijn gaan fungeren in de geschiedenis van de ordegeestelijkheid van de 
vroegmoderne tijd. Het Oratorium dient echter eerder op te worden gevat als 
voorbeeld van een heel scala aan initiatieven van pastoraal werk in de zestiende 
eeuw, die alle hun eigen karakter hadden maar ook veel overeenkomsten 
kenden.8 Net als de jezuïeten, de theatijnen, de barnabieten en andere nieuwe 
ordes in de zestiende eeuw, probeerden de oratorianen voorbeeldig te leven en 
een actieve deelname aan christelijke rites en onderricht te bevorderen onder 
brede lagen van de bevolking, verheven en nederig, rijk en arm, goed opgeleid 
en ongeletterd. Daarbij leefden binnen het Oratorium vanaf het begin meerde-
re, soms tegenstrijdige idealen, belangen en strategieën. Het Oratorium streef-
de ernaar - net als de Orde der Jezuïeten - de eerste apostolische gemeenschap-
pen na te volgen in soberheid en nederigheid, maar produceerde tegelijkertijd 
lijvige boekwerken vol met historische en theologische eruditie. In artistiek 
opzicht leverde het een belangrijke bijdrage aan de nieuwe stijl van de over-

                                                 
7 De meest grondige historische studie naar het ontstaan van het Oratorium en de rol daarin 
van zijn eerste leden, inclusief Gallonio, is van de hand van de oratoriaan Antonio Cistellini, 
die de geschiedenis van de eerste honderd jaar van het bestaan van zijn orde chronologisch 
beschrijft: Antonio Cistellini, San Filippo Neri, l'Oratorio e la Congregazione oratoriana. 
Storia e spiritualità (Brescia 1989). 
8 Een beknopt overzicht van de nieuwe religieuze ordes in de zestiende eeuw geeft Ronnie 
Po-chia Hsia, The world of Catholic renewal, 1540-1770 (Cambridge etc. 1998) 27-41. Voor 
de verschillende gezichtspunten en de daaruit voortvloeiende conflicten onder de eerste 
jezuïeten, zie John W. O’Malley, The first Jesuits (Cambridge Mass. en Londen 1993). 
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daad, de barok. Gallonio behoorde tot de eerste generatie priesters van de in 
1575 door paus Gregorius XIII (1572-1585) erkende Congregatio Oratorii 
Romae9. Zij beschikten nog niet over een eenduidige, laat staan eensluidende 
visie op welke aspecten van hun activiteiten de bovenhand dienden te krijgen.10 
 De gangbare visie op het Oratorium als historisch fenomeen laat zich 
samenvatten aan de hand van enkele prominente personen in de vroege ge-
schiedenis van de organisatie. De stichter Filippo Neri staat bekend als de nar 
van de Contrareformatie, die alle hoogmoed en pretentie van leken en geeste-
lijken tot de orde riep met een ontwapenende en soms confronterende grap. 
Agostino Valier (1531-1606), bisschop van Verona, schreef in zijn enthousias-
me over deze pastorale stijl een fictieve dialoog met de titel Philippus, sive de 
laetitia christiana, verwijzend naar de vrolijkheid waarmee Neri de wereld 
tegemoet trad. 11 Niet alleen grappen en grollen, maar ook meer bestendige 
cultuuruitingen hebben vorm gegeven aan de christelijke blijdschap in het 
Oratorium. Naast de priesters die de kern vormden van het Oratorium, moes-
ten meerdere, elkaar deels overlappende, gezelschappen de pastorale initiatie-
ven van de organisatie realiseren. Het Oratorium organiseerde bijeenkomsten 
voor een breed publiek, vanaf 1575 in de kerk van Santi Maria e Gregorio in 
Vallicella, een kerk die de organisatie toegewezen kreeg in een laagte vlakbij de 
Tiber. Deze was gelegen tussen de twee middeleeuwse wegen die vanaf het 
volkse Campo de’Fiori in de richting van de Sint Pieter en het Vaticaan liepen. 
[afb. 1a, 1b, 1c] Nadat er dertig jaar werkzaamheden hadden plaatsgevonden 
was de huidige kerk gereed, die bekend staat als de Chiesa Nuova.12 De bijeen-
komsten gingen gepaard met muzikale uitvoeringen die zich in de loop van de 
decennia rond 1600 hebben ontwikkeld tot een belangrijk subgenre binnen de 
kerkmuziek, het oratorio. Van de priesters binnen het Oratorium hield Gio-

                                                 
9 Hierna zal ik de Congregatio Oratorii Romae simpelweg ‘de Congregatie’ noemen. Om 
verwarring te voorkomen, zullen andere collectieven die als ‘congregatie’ bekend staan, 
waaronder de bestuurlijke geledingen van de pauselijke curie (zoals de Congregatio de Sacris 
Ritibus et Caeremoniis), in cursief met hun Latijnse naam worden aangduid. 
10 Deze verschillende aspecten van het Oratorium in de eerste decennia van zijn bestaan 
komen aan bod in Maria Teresa Bonadonna Russo, ‘Origine e sviluppo dell’Oratorio di San 
Filippo Neri’, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 55 (2001) 3-17; Antonio Cistellini, 
‘Filippo Neri, prete romano’ in: Maria Teresa Bonadonna Russo en Niccolò del Re ed., San 
Filippo Neri nella realtà romana del XVI secolo (Rome 2000) 5-12; Maria Teresa Bonadonna 
Russo, ‘La cultura storica nella Congregazione dell’Oratorio’ in: Bonadonna Russo en Del Re, 
San Filippo Neri, 69-88; Cistellini, San Filippo Neri, I, 71-116; Alessandro Zuccari, ‘La 
politica culturale dell'Oratorio romano nella seconda metà del Cinquecento’, Storia dell'Arte 
41 (1981) 77-112; Joseph Connors, Borromini and the Roman Oratory. Style and society 
(Cambridge en New York, 1980). 
11 Vittorio Frajese, ‘Tendenze dell’ambiente oratoriano durante il pontificato di Clemente 
VIII. Prime considerazione e linee di ricerca’, Roma Moderna e Contemporanea 3 (1995) 57-
80, aldaar 63-74; Alphonse Dupront, ‘Autour de S. Filippo Neri: de l’optimisme chrétien’, 
Mélanges d'archéologie et d'histoire 49 (1932) 219-259. 
12 Costanza Barbieri, Sofia Barchiesi en Daniele Ferrara, Santa Maria in Vallicella. Chiesa 
Nuova (Rome 1995) 9-44; Carlo Gasbarri, ‘L’Oratorio secolare romano dalle origini ad oggi’, 
Quaderni dell’Oratorio 12 (1966) 1-46, aldaar 16. 
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vanni Giovenale Ancina (1545-1604) zich in deze periode het meest bezig met 
de muzikale ontwikkelingen. Hij heeft overigens vooral teksten verzorgd en 
muziek gearrangeerd, terwijl composities kwamen van een keur aan musici, 
zoals Giovanni Animuccia (1514ca.-1571) en Giovanni Francesco Anerio 
(1567-1630).13 Met de muziek, de architectuur, en de schilder- en beeldhouw-
kunst waarmee de ruimtes binnen werden verlucht, was het Oratorium vanaf 
de jaren tachtig van de zestiende eeuw een opvallende aanwezigheid in Rome. 

Vanwege de veronderstelde blijdschap in de spiritualiteit van de orato-
rianen is het Oratorium van Rome onder moderne historici bekend komen te 
staan als een egalitair gezelschap dat weinig institutionele consolidatie of 
doctrinaire uniformiteit duldde, althans in de eerste decennia van zijn bestaan, 
toen Neri nog leefde.14 Na de dood van de stichter in 1595 was het meest 
invloedrijke lid van de organisatie Cesare Baronio (1538-1607). Deze oratori-
aan uit het stadje Sora ten oosten van Rome staat in de eerste plaats bekend als 
auteur van de Annales Ecclesiastici, een majeure bijdrage aan de kerkelijke 
geschiedschrijving. Terwijl Neri de spontaniteit en vrolijkheid van het Oratori-
um vertegenwoordigt, en Ancina de inzet van muziek en literatuur, is Baronio 
bij uitstek de vertegenwoordiger van de geleerdheid in het Oratorium.15 Baro-
nio heeft duizenden pagina’s zwaar gedocumenteerde kerk- en heiligengeschie-
denis opgetekend. Tussen het koken en het afnemen van de biecht door - alle 
priesters van de Congregatie moesten immers blijven bijdragen aan de dagelijk-
se activiteiten van het Oratorium - bestudeerde hij vele publicaties, manuscrip-
ten en archivalia en correspondeerde hij met half Europa. Terwijl Neri het 
Oratorium de reputatie verleende van een egalitaire en los georganiseerde 
groep, was Baronio de oratoriaan van de precisie, de structuur en de regels.16 
Na de dood van Neri kreeg het Oratorium snel statuten en bleef het voortbe-
staan als een niet-monastiek genootschap van seculiere priesters: zij leefden in 
gemeenschap maar maakten tegelijkertijd deel uit van de parochiale organisatie 
van de kerk. 

Gallonio was de oogappel van Neri en stond zijn spirituele vader zeker 
in de laatste jaren van diens leven voortdurend bij. Net als zijn leidsman was hij 
wars van de centralisering en regulering van het Oratorium, maar dat neemt 

                                                 
13 P. Damilano, ‘Ancina, Giovanni Giovenale’ in: Dizionario Biografico degli Italiani III (Rome 
1961) 40-43. 
14 Zuccari, ‘La politica culturale dell'Oratorio romano nella seconda metà’, 79; Dupront, 
‘Autour de S. Filippo Neri’, 254-259. 
15 De belangrijkste publicaties die de erudiete productie van Baronio als onderwerp hebben: 
Stefano Zen, Baronio storico: Controriforma e crisi del metodo umanistico (Napels 1994); 
Romeo de Maio e.a. ed., Baronio storico e la Controriforma: atti del convegno internazionale 
di studi, Sora 6-10 ottobre 1979 (Sora 1982); Hubert Jedin, Kardinal Caesar Baronius. Der 
Anfang der katholischen Geschichtsschreibung im 16. Jahrhundert (Münster 1978); Cyriac 
K. Pullapilly, Caesar Baronius: Counter-Reformation historian (Notre Dame en Londen 
1975); Filippo Caraffa ed., A Cesare Baronio scritti vari (Sora 1963); Angelo Roncalli (Johan-
nes XXIII), Il cardinale Cesare Baronio (Rome 1961); Generoso Calenzio, La vita e gli scritti 
del cardinale Cesare Baronio (Rome 1907). 
16 Cistellini, San Filippo Neri, II, 780-786. 
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niet weg dat hij evenals Baronio een belangrijke bijdrage leverde aan de produc-
tie van erudiete werken binnen de organisatie. Hij ontplooide zelfstandig 
initiatieven die de voorstanders van een striktere organisatie en regulatie van 
de organisatie niet konden bekoren. Gallonio staat dan ook bekend als een 
rivaal van zijn beroemde ordegenoot Cesare Baronio. Hoewel beiden zich 
evenzeer bezighielden met grootschalig geleerd onderzoek, was er tussen hen 
geen sprake van harmonieuze samenwerking. De analyse van de hagiografie die 
Gallonio schreef, draagt bij aan een scherper beeld van zijn plaats in het Orato-
rium, dat zich tijdens zijn leven ontwikkelde van het persoonlijke catechetische 
initiatief van Neri tot een religieus instituut met pauselijke erkenning en regels 
die haar voortbestaan moesten garanderen.  
 

1.3 Sociale disciplinering en intellectuele geschiedenis 
Gallonio droeg bij aan de pogingen van het Oratorium leken aan zich te binden 
als biechtelingen of als bezoekers van de catechetische bijeenkomsten. Tegelij-
kertijd nam hij deel aan het cultiveren van kerkelijke eruditie. Zijn activiteiten 
passen daardoor in twee brede thema’s uit de moderne geschiedschrijving: 
sociale disciplinering en intellectuele geschiedenis. 
 
Contrareformatie en sociale disciplinering 
Het Oratorium van Rome draagt het onuitwisbare stempel van de Contrare-
formatie.17 Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw is de aandacht in 
historisch onderzoek verschoven van de politieke strijd en theologische pole-
miek tussen protestants en katholiek Europa, naar de interne sociale en cultu-
rele ontwikkelingen die aan beide kanten van de confessionele waterscheiding 
juist vergelijkbaar zijn geweest. ‘Confessionalisering’ en ‘sociale disciplinering’ 
werden gangbare begrippen ten aanzien van religie en cultuur in vroegmodern 

                                                 
17 De hele twintigste eeuw heeft de discussie voortgeduurd over de beste benaming voor de 
katholieke cultuur nadat delen van het Latijnse christendom waren weggebroken in verschil-
lende protestantse denominaties. Ik kies voor de ouderwetse term ‘Contrareformatie’, 
gangbaar sinds de eerste helft van de twintigste eeuw. Goede argumenten zijn naar voren 
gebracht om in plaats hiervan te spreken van de ‘Katholieke Reformatie’ of de ‘Katholieke 
Renaissance’ (Hubert Jedin), ‘Tridentijns Katholicisme’ (Eric Cochrane), ‘Vroegmodern 
Katholicisme’ (John O’Malley) of de ‘Wereld van Katholieke Vernieuwing’ (Ronnie Po-Chia 
Hsia). De term Contrareformatie impliceert dat deze fase binnen de katholieke kerk louter 
een reactie behelsde op de protestantse Reformatie, wat miskent dat de katholieke kerk 
autonome hervormende tendensen kende. De term is bovendien Europa-centrisch, hij laat 
de interactie buiten beschouwing van de oude kerk met de nieuw toegankelijke werelden in 
Amerika en Azië, die haar evenzeer op haar grondvesten deed schudden als de conflicten in 
Europa. De meest neutrale term zou zijn ‘Vroegmodern Katholicisme’, omdat hiermee 
uitsluitend een historische periodisering wordt gesuggereerd. Toch geef ik de voorkeur aan 
de term Contrareformatie, uit zuiver praktische overwegingen. De term is de meest gangba-
re, het is één woord en er is een bijvoeglijk naamwoord van af te leiden. De contrareformato-
rische cultuur is voor mij de katholieke cultuur (inclusief literatuur, kunsten, wetenschap-
pen, filosofie, leefgewoontes en natuurlijk de religie in al haar facetten) van ruwweg 1550 
tot 1650. 
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Europa. Een constante in Noord- en Zuid-Europa vanaf halverwege de zestien-
de eeuw lijkt de toenemende greep van kerkelijke en wereldlijke overheden op 
de innerlijke beleving door het individu van de religie te zijn geweest. De 
middeleeuwse geloofsbeleving kende een sterk theatraal, ritueel karakter, 
waarin collectieve handelingen het ritme van de religie bepaalden. Vanaf het 
tijdperk van de hervormingen - maar het proces was in feite al eerder begonnen 
- cultiveerden geestelijken bij individuele christenen een reflectief geloof en 
geweten, actief gestimuleerd door kerkelijke en wereldlijke leiders die belang 
hadden bij een zichzelf regulerende kudde.18 De religieuze cultuur van de 
Italiaanse Contrareformatie is gedocumenteerd in talrijke studies over de rol 
van seculiere en reguliere geestelijken in het dagelijks leven in Italiaanse stede-
lijke en agrarische gemeenschappen, de ontwikkeling van de sacramenten als 
maatschappelijke controlemechanismen, de kerkelijke censuur en kerkelijke 
rechtbanken, catechese en proselitisme.19 

De heiligenverering, het terrein waarop Gallonio zich heeft ingespan-
nen, nam in de discussies over sociale disciplinering een ambivalente plaats in. 
Enerzijds vallen de zorgvuldig geselecteerde heiligen te duiden als zeer geschik-
te voorbeelden van goed gedrag om na te volgen, zowel binnen de maatschap-
pelijke orde, als met het oog op het hiernamaals. Bovendien belichaamden ze 

                                                 
18 Po-chia Hsia, The world of Catholic renewal, 4-6; Jean Delumeau, Catholicism between 
Luther and Voltaire: a new view of the Counter-Reformation transl. Jeremy Moiser (Londen 
etc. 1997 [Parijs 1977]); John Bossy, Christianity in the West 1400 – 1700 (Oxford 1985); 
Wolfgang Reinhard, ‘Gegenreformation als Modernisierung? Prolegomena zu einer Theorie 
des konfessionellen Zeitalters’, Archiv für Reformationsgeschichte 68 (1977) 226-252. Een 
nuttige conceptuele inleiding is: Philip S. Gorski, The disciplinary revolution: Calvinism and 
the rise of the state in early modern Europe (Chicago etc. 2003) 3-19. 
19 Wietse de Boer, ‘Focal Point - Themenschwerpunkt: Confessionalization and social 
discipline in France, Italy, and Spain - Social discipline in Italy: peregrinations of a historical 
paradigm’, Archiv für Reformationsgeschichte 94 (2003) 294-307. Enkele publicaties die 
voortkomen uit het conceptuele kader van sociale disciplinering: Wietse de Boer, The 
conquest of the soul: confession, discipline, and public order in Counter-Reformation Milan 
(Leiden etc. 2001 [i.e. 2000]); Gigliola Fragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i 
volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605) (Bologna 1997); Elena Brambilla, Alle origini del 
sant'Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo (Bolog-
na 2000); Frederick J. McGinness, Right thinking and sacred oratory in counter-reformation 
Rome (Princeton 1995); Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza: inquisitori, confessori, 
missionari (Turijn 1996); Wolfgang Reinhard, ‘Kirchendisziplin, Socialdisziplinierung und 
Verfestigung der konfessionellen Fronten: Das Katholische Reformprogramm und seine 
Auswirkungen’ in: Georg Lutz ed., Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Europas 
1592-1605. Forschungen zu den Hauptinstruktionen Clemens' VIII. (Tübingen 1994) 1-13; 
Paolo Prodi en Carla Penuti ed., Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della 
società tra medioevo ed età moderna (Bologna 1994). In Italië was dit type onderzoek deels 
een voortzetting van en deels een reactie op een oudere, meer expliciet politieke traditie van 
kritische historische studies naar de kerkelijke greep op het maatschappelijke leven in het 
Italiaanse verleden, van historici als Luigi en Massimo Firpo, Albano Biondi, Delio Cantimo-
ri. 
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letterlijk het goddelijke mysterie waar de kerk het monopolie op had.20 Ander-
zijds moest voorkomen worden dat de heiligenverering ontaardde in ongecon-
troleerde verering, massahysterie en bedrog, en zou afglijden naar afgoderij.21 
Heiligenverering vormde in de vroegmoderne tijd met andere woorden een 
bruikbaar instrument voor sociale disciplinering, maar dan betrof het wel een 
gevaarlijk instrument. De sociale functie van de heiligencultus, en de pogingen 
van geestelijken hierop greep te krijgen, zijn een belangrijk motief in het werk 
van Simon Ditchfield, een historicus die in de jaren negentig van de twintigste 
eeuw een nieuwe richting heeft gegeven aan het onderzoek naar heiligenvere-
ring in vroegmodern Italië. Hij heeft helder beschreven hoe de contrareforma-
torische geestelijkheid de heiligencultus onder controle probeerde te krijgen, 
en deze bovendien opnieuw vormgaf met het oog op de veranderende bele-
vingswereld van haar publiek. De bemoeienis van oratorianen met de heiligen-
cultus en de manier waarop zij hagiografie bedreven, zijn hiervan sprekende 
voorbeelden.22  

De concepten van confessionalisering en sociale disciplinering hebben 
onderzoek geïnspireerd naar de inmenging van de contrareformatorische kerk 
in het dagelijks leven in vroegmoderne Italiaanse samenlevingen. Belangrijke 
voorbeelden van zulk onderzoek zijn de studies van Adriano Prosperi en Wietse 
de Boer. Prosperi ziet inquisiteurs, biechtvaders en missionarissen in de 
vroegmoderne tijd als deelnemers aan een en hetzelfde project om greep te 
krijgen op het innerlijke geloofsleven van de Italianen - missionarissen trokken 
niet alleen naar Oost- en West-Indië, maar vooral ook naar ‘le nostre Indie’, de 
plattelandsgemeenschappen op het Italiaanse schiereiland.23 De Boer behan-
delt in detail het pastorale programma van de prototypische tridentijnse 
kerkvorst, Carlo Borromeo (1538-1584), aartsbisschop van Milaan, en de 
uitwerking ervan onder diens neef en tweede opvolger Federico Borromeo 
(1564-1631). De nadruk in dit programma ligt sterk op het sacrament van de 

                                                 
20 Bijvoorbeeld: Giulia Barone, Marina Caffiero en Francesco Scorza Barcellona ed., Modelli 
di santità e modelli di comportamento (Turijn 1994); Peter Burke, The Historical Anthro-
pology of Early Modern Italy. Essays on perception and communication (Cambridge 1987) 
48-62; Sofia Boesch Gajano en Lucia Sebastiani ed., Culto dei santi, istituzioni e classi sociali 
in età preindustriale (L’Aquila 1984); Angelo Turchini, La fabbrica di un santo: il processo di 
canonizzazione di Carlo Borromeo e la controriforma (Casale Monferrato 1984). 
21 Adelisa Malena, L'eresia dei perfetti: inquisizione romana ed esperienze mistiche nei 
seicento italiano (Rome 2003); Gabriella Zarri ed., Finzione e santità tra medioevo ed età 
moderna (Turijn 1991). 
22 Simon Ditchfield, ‘An early christian school of sanctity’ in: Idem ed., Christianity and 
community in the West. Essays for John Bossy (Aldershot etc. 2001) 183-205; Idem, 
‘Leggere e vedere Roma come icona culturale (1500-1800 circa)’ in: Luigi Fiorani en Adriano 
Prosperi ed., Storia d’Italia Einaudi. Annali 16 Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa 
dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di Papa Wojtyla (Turijn 2000) 31-72; Idem, Liturgy, 
sanctity and history in Tridentine Italy. Pietro Maria Campi and the preservation of the 
particular (Cambridge 1995). Zie voor een uitgebreide bespreking van het werk van Ditch-
field, in relatie tot Gallonio, de volgende paragraaf. 
23 Bijvoorbeeld: Prosperi, Tribunali della coscienza. 
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biecht als intern forum, dat wil zeggen als innerlijke tegenhanger van het 
externe forum van de Inquisitie, de rechtbank van het geloof. De biecht was 
een belangrijk instrument waarmee de geestelijkheid zich als beroepsgroep kon 
mengen in het leven van de leden van de maatschappij.24 Juist een naar buiten 
gerichte orde als het Oratorium, die biecht en prediking centraal stelde, was 
nauw betrokken bij de beslommeringen van de wereldlijke samenleving waarin 
zij functioneerde. 

Geestelijke beheerstechnieken gingen hand in hand met de observatie 
en de disciplinering van het lichaam. In de Italiaanse context heeft Piero Cam-
poresi op eigenzinnige manier aandacht besteed aan de manier waarop de kerk 
zich, in interactie met andere groeperingen in de vroegmoderne samenleving, 
voortdurend geconfronteerd zag met het menselijk lichaam als onderdeel van 
de geestelijke ontwikkeling, soms als obstakel, soms als voertuig.25 Deze con-
frontatie kon leiden tot intensieve bemoeienis. David Gentilcore heeft de 
kerkelijke omgang in het vroegmoderne koninkrijk Napels met ziekte en beze-
tenheid bestudeerd, in een antropologisch model dat veronderstelt dat zieken 
meerdere alternatieven hadden om genezing te vinden. Heiligen die wonderge-
nezingen verrichtten waren geduchte concurrenten van de medische profes-
sies, en de getuigenverklaringen in canonisatieprocessen zijn rijke bronnen 
voor deze kerkelijke inmenging in het lichamelijk welzijn van de katholieken.26  

Ten aanzien van zichzelf en bij diegenen wiens zielzorg hij verzorgde, 
heeft Gallonio heeft duidelijk geëxperimenteerd hoe de maatschappelijke 
ambities en lichamelijke affecten te beheersen. Als biechtvader van een ge-
meenschap van jonge vrouwen die zich voorbereidden op intreding in het 
klooster, was hij bijvoorbeeld constant in de weer met het testen van hun 
gehoorzaamheid, nederigheid en toewijding. Dezelfde maatschappelijke be-
moeizucht was bepalend voor de manier waarop hij hagiografische bronnen 
verwerkte in zijn geschriften. Met zijn Historia delle sante vergini romane, een 
kritische bewerking van veelal antieke vitae van maagdelijke vrouwelijke heili-
gen uit Rome, richtte hij zich in eerste instantie tot zijn eigen biechtdochters.27 
De behoefte om zijn volgelingen de juiste gedragingen aan te leren, bepaalden 
de keuzes in het bronmateriaal en in de argumentaties. Het concept van sociale 

                                                 
24 De Boer, The conquest of the soul. 
25 Piero Camporesi, The anatomy of the senses. Natural symbols in medieval and early 
modern Italy (Oxford 1994 [Milaan 1985]); Idem, Il sugo della vita: simbolismo e magia del 
sangue (Milaan 1984) ; Idem, La carne impassabile. Salvezza e salute fra Medioevo e Contro-
riforma (Milaan 1983). Voor de relatie tussen geestelijke beheerstechnieken en discipline-
ring van het lichaam ook: Michel Foucault, Geschiedenis van de seksualiteit I De wil tot 
weten transl. Peter Ph. J. Klinkenberg (Nijmegen 1984 [Parijs 1976]) 9-20. 
26 David Gentilcore, Healers and healing in Early Modern Italy (Manchester 1998); David 
Gentilcore, From bishop to witch: the system of the sacred in Early Modern Terra d’Otranto 
(Manchester 1992). 
27 Zie voor Gallonio’s activiteiten als priester, en voor voorbeelden van de beproevingen 
waaraan Neri hem onderwierp en die hij gewillig onderging, en die hij op zijn beurt aan zijn 
biechtelingen oplegde, § 1.6. Zijn hagiografische publicaties komen in hoofdstuk 2 in detail 
aan bod. 
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disciplinering, de beïnvloeding van het maatschappelijke leven van de gelovi-
gen, is zo in verband te brengen met intellectuele geschiedenis, de geschiedenis 
van het genereren en doorgeven van kennis en ideeën. 

 
Intellectuele geschiedenis 
De kerk ontwikkelde methodes om de wereld in haar greep te houden of op-
nieuw te krijgen. Die wereld werd echter in hoog tempo groter en gecompli-
ceerder. Het contact met de Nieuwe Wereld en Azië verschafte missionarissen 
toegang tot nieuwe continenten waar zij heidenen konden proberen te beke-
ren, maar het bracht ook kennis met zich mee over exotische cultuur en natuur 
die moeilijk was in te passen in de bestaande kaders. Boekdrukkunst gaf onge-
kende mogelijkheden tot de verspreiding van devotionele beelden, gekoppeld 
aan morele voorschriften, maar had tevens als gevolg dat onwelkome ideeën 
niet meer te stuiten waren. De Reformatie en de Contrareformatie brachten 
grote hoeveelheden pedagogisch en polemisch drukwerk voort, waarin de 
schrijvers geen metafoor onbeproefd lieten om andersdenkenden terecht te 
wijzen. De publicatie en distributie van een veelvoud aan nieuwe kennis uit de 
Oudheid wekte niet alleen de indruk dat de glorietijd van de klassieken zou 
kunnen herleven, maar leverde ook dilemma’s en paradoxen op in de bestaande 
mentale cartografie van maatschappij en kosmos.28 Terwijl Gallonio en zijn 
mede-oratorianen het geloof en het geweten van hun kudde wilden cultiveren, 
hadden zij te maken met snel groeiende kennis, kritiek en verwarring. De 
keuzes die zij maakten, bepaalden of de overtuigingskracht van hun heilsbood-
schap groot genoeg was om van de gelovigen hun volgelingen te maken. Deze 
keuzes zijn niet alleen relevant voor de geschiedenis van de religieuze cultuur, 
maar worden tevens weerspiegeld in de intellectuele geschiedenis. 

De moeite die Gallonio deed om informatiebronnen te verzamelen en 
tegen elkaar af te wegen, de keuzes die hij maakte tussen alternatieve versies, 
en de redeneringen die hij daarbij volgde, kunnen onderwerp zijn van studie, 
zoals dat gebruikelijk is bij schrijvers van filosofische, historische of weten-
schappelijke teksten. De geschiedenis van de hagiografie als intellectuele 
discipline was tot enkele decennia geleden vooral een zaak van diegenen die 
zelf hagiografie bedreven. Hierin heeft de nadruk lange tijd gelegen op de vraag 
in hoeverre hagiografische teksten accurate historische feiten bevatten.29 De 

                                                 
28 Een beknopte maar heldere schets van de intellectuele en culturele ontwikkelingen waar 
het vroegmoderne katholicisme onderdeel van uitmaakte in: Robert Bireley, The refashio-
ning of catholicism, 1450-1700 (Houndmills, Londen en New York 1999) 1-24. 
29 Claudio Leonardi, ‘Agiografia’ in: Lo spazio letterario del Medioevo 1 Il Medioevo latino I.2 
(Rome 1993) 421-462, aldaar 422-425; Baudouin De Gaiffier, ‘Hagiographie et historiograp-
hie’, Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 17 (1970) 139-166. 
De vraag naar de historische verificatie van hagiografische teksten lag ook ten grondslag aan 
Hippolyte Delehaye, Les passions des martyrs et les genres littéraires (Brussel 19662 
[1921]), en is prominent aanwezig in de belangrijkste bronnenkundige synthese van het 
genre, waarvan in 2000 na een halve eeuw een ongewijzigde herdruk is verschenen: René 
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hagiografische en kerkhistorische geschriften van de oratorianen in de zestien-
de en vroege zeventiende eeuw golden onder moderne historici als een belang-
rijke bijdrage aan een betrouwbare, gefundeerde kerkelijke geschiedschrijving. 
Baronio, auteur van de Annales Ecclesiastici, is van de oratorianen in dit op-
zicht de meest bekende. Zijn naam wordt vaak in één adem genoemd met zijn 
geleerde mede-oratorianen Gallonio en Tommaso Bozio (1548-1610), maar ook 
met anderen die geen lid waren van het Oratorium maar zich wel door Neri 
zouden hebben laten inspireren, zoals Onofrio Panvinio (1530-1568), Alfonso 
Chacón (1530-1599) en Antonio Bosio (1575-1629).30 

Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw is het schrijven, spreken, 
lezen en horen over heiligen ook voorwerp van onderzoek als een sociaal, 
cultureel en intellectueel fenomeen. Hierin staat niet zozeer de inhoud van 
hagiografische geschriften centraal, maar de totstandkoming, de functie en de 
receptie ervan. Zo blijken opeenvolgende versies van een vita bijvoorbeeld in 
dienst te hebben gestaan van verschillende politieke belangengroepen die zich 
een heilige probeerden toe te eigenen, of zijn hagiografische teksten met 
verschillende formele kenmerken te herleiden tot verschillende liturgische 
functies. Ook houdt de toenemende filologische complexiteit bij hagiografische 
schrijvers verband met de grotere tekstkritische finesse in andere intellectuele 
sectoren.31 De hagiografische werken van Gallonio en zijn voorbereidingen 
hiervoor zijn te beschouwen als een speciale variant van het grootschalig 
verzamelen en ordenen van kennis in de vroegmoderne tijd. Het is verhelde-
rend de studie naar zijn werk niet te beperken tot zijn eigen geschriften en die 
van andere kerkelijke schrijvers, maar bij het onderzoek ook teksten te betrek-
ken uit andere genres en groeperingen, die evenzeer het resultaat zijn van het 

                                                                                                                   
Aigrain, L’Hagiographie: ses sources, ses methodes, son histoire (Brussel 2000, ongewijz. 
herdr. 1953). 
30 Bijvoorbeeld Zuccari, ‘Politica culturale dell'Oratorio romano nella seconda metà’, 90-91; 
Eric Cochrane, Historians and historiography in the Italian Renaissance (Chicago en London 
1981) 452-453. Zie voor Gallonio als deelnemer aan de opleving van “christelijke oudheid-
kunde” eind zestiende eeuw § 2.2. 
31 Baanbrekend voor de bestudering van de heiligencultus als sociaal fenomeen was de studie 
over de functie van hagiografie in het merovingische rijk: František Graus, Volk, Herrscher 
und Heiliger im Reich der Merowinger: Studien zur Hagiographie der Merowingerzeit (Praag 
1965). Ook veel invloed heeft het essay van Delooz gehad: Pierre Delooz, ‘Pour une étude 
sociologique de la sainteté canonisée dans l’Église catholique’, Archives de Sociologie des 
Religions 13 (1962) 24-43. In de jaren tachtig heeft zich in Italië een groep onderzoekers 
gevormd die de hagiografie en de heiligencultus bestuderen als sociaal-culturele historische 
fenomenen: de AISSCA (Associazione Italiana per lo Studio dei Santi, del Culto e 
dell’Agiografia). De eerste van een gestage stroom essaybundels die deze heeft uitgebracht, 
is Boesch Gajano en Sebastiani, Culto dei santi, istituzioni e classi sociali. Onder deze 
bundels van de AISSCA zijn er enkele die de hagiografie benaderen als onderdeel van intel-
lectuele geschiedenis: Gennaro Luongo ed., Erudizione e devozione: le raccolte di Vite di 
santi in età moderna e contemporanea (Rome 2000); Idem ed., Scrivere di santi. Atti del II 
Convegno di studio dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e 
dell’agiografia. Napoli, 22-25 ottobre 1997 (Rome 1998); Sofia Boesch Gajano ed., Raccolte 
di vite di santi dal XIII al XVIII secolo: strutture, messaggi, fruizioni (Fasano 1990). 
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collectionisme en de tekstkritiek van de zestiende en zeventiende eeuw. Gallo-
nio leefde en werkte niet in een hermetisch gesloten gemeenschap zonder 
enige interactie met de buitenwereld, hij had voortdurend contact met mensen 
met andere dagelijkse activiteiten en andere belangen.  

De wijze waarop Gallonio kennis over heiligen vergaarde, bewerkte en 
presenteerde, is interessant vanuit het oogpunt van de verhouding tussen 
tekstgezag en empirie in de productie en verwerking van kennis in de Late 
Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Het statusverschil tussen in teksten 
doorgegeven kennis en kennis die tot stand kwam op basis van eigen waarne-
ming is in de wetenschapsgeschiedenis van de vroegmoderne tijd een centraal 
thema.32 Peter Burke heeft Gallonio gepresenteerd als vertegenwoordiger van 
een tendens in de zestiende eeuw om materiële en visuele bronnen direct te 
betrekken in het onderzoek naar het verleden. Volgens Burke gingen empiri-
sche observaties onder invloed van medici en kunstenaars gelden als argumen-
ten in redeneringen. Hij ziet hierin een visual turn, een toenemende epistemo-
logische waarde van het kijken.33 Omgekeerd verleenden de vele ontleningen 
aan gezaghebbende auteurs een sterk historisch karakter aan zowel beschrij-
vingen van natuurfenomenen als van historische en artistieke onderwerpen.34 
Auteurs als Anthony Grafton, Katherine Park, Nancy Siraisi en Lorraine Das-
ton hebben in hun publicaties duidelijk gemaakt hoe in de zestiende en zeven-
tiende eeuw tekstuele bronnen en retorische technieken bepalend waren voor 
de meest uiteenlopende geleerde activiteiten en geschriften, niet alleen theolo-
gie en geschiedschrijving, maar ook bijvoorbeeld geneeskunde en natuurfiloso-
fie.35 Natuurstudie en cultuurstudie stonden daarmee veel dichter bij elkaar 

                                                 
32 Brian W. Ogilvie, The science of describing: natural history in Renaissance Europe (Chi-
cago 2006) 17-23; Gianna Pomata en Nancy G. Siraisi, ‘Introduction’ in: Idem ed., Historia: 
empiricism and erudition in early modern Europe (Cambridge Mass. etc. 2005) 1-38; 
Anthony Grafton, April Shelford en Nancy G. Siraisi, New Worlds, ancient texts. The power 
of tradition and the shock of discovery (Cambridge Mass. en Londen 1992) 1-10; R. 
Hooykaas, ‘The rise of modern science: when and why’, The British journal for the history of 
science 20:4 (1987) 453-473. 
33 Peter Burke, ‘Images as Evidence in Seventeenth-Century Europe’, Journal of the history 
of ideas 64 (2003) 273-296, aldaar 281-282. Burke verklaart zich voor zijn typering van deze 
visual turn schatplichtig aan Francis Haskell en Arnaldo Momigliano: zie Francis Haskell, 
History and its images: art and the interpretation of the past (New Haven 1993) 13-127 en 
Arnaldo Momigliano, ‘Ancient history and the antiquarian’, Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes 13 (1950) 285-315. 
34 Ogilvie, The science of describing; Pomata en Siraisi, ‘Introduction’, 1-28; Burke, ‘Images 
as Evidence’; Paula Findlen, ‘The formation of a scientific community: natural history in 
sixteenth century Italy’ in: Anthony Grafton en Nancy G. Siraisi ed., Natural Particulars: 
Nature and the Disciplines in Renaissance Europe (Cambridge Mass. 2000) 370-400; 
Giuseppe Olmi, L’inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella 
prima età moderna (Bologna 1992). 
35 Pomata en Siraisi, Historia; Nancy G. Siraisi, ‘Oratory and Rhetoric in Renaissance Medi-
cine’, Journal of the History of Ideas 65 (2004) 191-201; Anthony Grafton, Bring out your 
dead. The past as revelation (Cambridge Mass. en Londen 2001); Grafton en Siraisi, Natural 
Particulars; Nancy G. Siraisi, ‘Anatomizing the Past: Physicians and History in Renaissance 
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dan tegenwoordig het geval is. In plaats van voor de interpretatie van Gallo-
nio’s werk alleen uit te gaan van de hagiografie en aanpalende genres van de 
kerkelijke literatuur, is het interessanter zijn werk te bestuderen als onderdeel 
van de algemene ‘geschiedenis van de waarheid’.36 De strategieën die Gallonio 
hanteerde om zijn heiligenlevens geloofwaardig te maken, zijn te vergelijken 
met de strategieën van bewijsvoering van geleerden die op geheel andere 
terreinen actief waren. 
 

1.4 Gallonio in de geschiedschrijving: devotie en eruditie 
Gallonio en zijn werken hebben in verschillende publicaties aandacht gekregen. 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe het leven en het werk van Gallonio in 
de geschiedschrijving van de afgelopen vijftig jaar naar voren is gekomen. Dit 
was vaak terloops en eenzijdig en levert bij elkaar genomen uiteenlopende 
interpretaties op.  
 De oratoriaanse historicus Antonio Cistellini heeft in zijn geschiedenis 
van de eerste honderd jaar van het Oratorium een grote hoeveelheid gegevens 
bij elkaar gebracht over Gallonio.37 Aangezien Cistellini in de eerste plaats 
echter Neri en diens stichting als onderwerp heeft, is zijn aandacht voor Gallo-
nio gefragmenteerd. Daarnaast benadrukt hij sterk het eigenzinnige karakter 
van Gallonio en de conflicten die hij daarmee veroorzaakte. Hierdoor ontstaat 
een beeld van Gallonio als ongeleid projectiel binnen het Oratorium, die zijn 
eigen impulsen vaak volgde ten koste van de pogingen van zijn mede-
oratorianen om het instituut een solide structuur te geven.  
 De reputatie van Gallonio heeft nogal te lijden gehad van een affaire 
die volgens veel historici duidt op een grote rivaliteit tussen Gallonio en Baro-
nio. In juni 1592 zou Gallonio hebben aangekondigd dat hij schriftelijk kritiek 
wilde leveren op de Annales Ecclesiastici van Baronio, waarvan het derde deel 
enkele maanden eerder was uitgekomen. Het is niet bekend wat de kritiek van 
Gallonio inhield, maar Baronio was in ieder geval erg ontstemd. Neri greep dit 
conflict aan om Baronio in het openbaar te vernederen door hem in het refter 
van het Oratorium zijn excuses te laten aanbieden aan Gallonio. Dit heeft 

                                                                                                                   
Culture’, Renaissance quarterly 53 (2000) 1-30; Lorraine Daston en Katharine Park, Won-
ders and the order of nature, 1150-1750 (New York 1998); Anthony Grafton, The footnote. 
A curious history (Londen 1997); Grafton, Shelford en Siraisi, New Worlds, ancient texts; 
Lorraine Daston, ‘Marvelous facts and miraculous evidence in Early Modern Europe’, Critical 
inquiry 18 (1991) 93-124. 
36 Simon Ditchfield opperde tien jaar geleden de mogelijkheid de geschiedenis van hagiogra-
fie en haar wonderen te bestuderen in het kader van de ‘geschiedenis van de waarheid’. 
Simon Ditchfield, ‘Ideologia religiosa ed erudizione nell’agiografia dell’età moderna’ in: Sofia 
Boesch Gajano ed., Santità, culti, agiografia. Temi e prospettive. Atti del I Convegno di 
studio dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e del’agiografia, Roma 
24-26 ottobre 1996 (Rome 1997) 79-90, aldaar 86-87. Ditchfield verwijst daarmee naar het 
werk van Shapin en Schaffer: Steven Shapin, A social history of truth: civility and science in 
seventeenth-century England (Chicago etc. 1994) en Steven Shapin en Simon Schaffer, 
Leviathan and the air-pump: Hobbes, Boyle, and the experimental life (Princeton etc. 1989). 
37 Cistellini, San Filippo Neri. 
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verbazing opgewekt bij latere historici, die in Baronio niet alleen een groot 
intellectueel bewonderden, maar ook een voorbeeld zagen voor zichzelf. Hoe-
wel Neri de botsing tussen de twee oratorianen aangreep om een van de meest 
succesvolle en gerespecteerde leden van zijn organisatie zijn plaats te wijzen, 
rekenden historici het Gallonio aan dat hij hiertoe aanleiding had gegeven met 
zijn onredelijke karakter.38  
 Het conflict met Baronio bleef als een donkere wolk hangen boven de 
latere waardering voor Gallonio’s eigen oeuvre. In de kerkgeschiedenis en de 
christelijke oudheidkunde heeft Gallonio een plaats omdat hij gebruik heeft 
gemaakt van visuele en materiële oudheden als informatiebronnen voor de 
interpretatie van obscure begrippen in de hagiografische literatuur.39 Wie met 
een teleologische blik zijn werk vergelijkt met dat van Baronio, komt makkelijk 
tot de conclusie dat de laatste technieken heeft ontwikkeld die historici nu nog 
steeds beschouwen als waardevolle onderzoeksmethodes, terwijl Gallonio als 
voorloper van de moderne archeologen tamelijk onzorgvuldig en weinig syste-
matisch lijkt te zijn geweest. Dit heeft het oordeel over de eigenzinnige oratori-
aan extra nadelig beïnvloed. Hij zou een epigoon zijn geweest van de grote 
namen van zijn tijd met de euvele moed om Baronio, de allergrootste, te bekri-
tiseren. Dit doet echter geen recht aan de veelzijdigheid van het oeuvre van 
Gallonio en is in tegenspraak met de kennelijke waardering voor zijn werk 
gezien de frequentie waarmee zijn publicaties in de zeventiende eeuw zijn 
heruitgegeven.40 

Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw is het werk van Gallo-
nio steeds minder bestudeerd als onderdeel van de geschiedenis van de histori-
sche wetenschappen, en steeds meer als uiting van devotie. De belangrijkste 
historicus die hieraan heeft bijgedragen, is Simon Ditchfield. Zijn uitgangspunt 
is dat Gallonio weliswaar niet de kritische instelling van Baronio of de observe-
rende vermogens van Bosio had, maar dat het Gallonio daar ook niet om ging - 
daarom ging het zijn beroemdere tijdgenoten overigens evenmin. De geleerde 
traktaten, al of niet gestoeld op geavanceerde filologie dan wel empirische 
oudheidkunde, waren uiteindelijk hulpmiddelen, ten behoeve van de bevorde-
ring van devotie en het oplossen van problemen rond liturgie.41 In zijn belang-

                                                 
38 Giuseppe Finocchiaro, Cesare Baronio e la Tipografia dell'Oratorio: impresa e ideologia 
(Florence 2005) 89-91; Simon Ditchfield, ‘Gallonio, Antonio’ in: Dizionario Biografico degli 
Italiani LI (Rome 1998) 729-731, aldaar 730; Zen, Baronio storico, 118-120; Cistellini, San 
Filippo Neri, II, 787-792, 826, 841; Calenzio, La vita e gli scritti, 296-308. 
39 Massimiliano Ghilardi, ‘Le catacombe di Roma dal Medioevo alla Roma sotterranea di 
Antonio Bosio’, Studi Romani 40 (2001) 27-56, aldaar 34; Giuseppe Bovini, Gli studi di 
archeologia cristiana dalle origini alla metà del secolo XIX (Bologna 1968) 33-34; Giuseppe 
Ferretto, Note storico-bibliografiche di archeologia cristiana (Vaticaanstad 1942) 128 -130; 
Carlo Cecchelli, Il cenacolo filippino e l’archeologia cristiana (Spoleto 1938) 16, 18; Pietro 
Fremiotti, La riforma cattolica del secolo XVI e l’archeologia cristiana (Rome 1926) 77-83. 
40 Zie voor de verschillende edities de appendix bij dit boek, ‘Werken van Antonio Gallonio’. 
41 Ditchfield, ‘Ideologia religiosa ed erudizione’, 86-87; Idem, ‘Text before trowel: Antonio 
Bosio's Roma sotterranea revisited’ in R.N. Swanson ed., The Church Retrospective (Wood-
bridge etc. 1997) 343-360, aldaar 343-344. 
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rijkste studie in dit verband, Liturgy, sanctity and history, heeft Ditchfield het 
hagiografische werk van Gallonio geplaatst in een trend in vroegmodern Italië 
om de bestaande literaire en liturgische tradities te herzien en in een nieuw 
pedagogisch programma te vatten.  

Het voornaamste onuitgegeven materiaal dat betrekking heeft op Gal-
lonio bevindt zich in een reeks manuscripten in de van oorsprong oratoriaanse 
bibliotheek, de Biblioteca Vallicelliana. Hij heeft dit materiaal grotendeels zelf 
verzameld en deels zelf uitgeschreven. De reeks bestaat uit 22 banden, waarin 
twee groepen zijn te onderscheiden: de eerste negentien banden bevatten een 
grote, nauwelijks geordende verzameling hagiografische teksten van uiteenlo-
pende herkomst, terwijl de laatste drie banden het voorbereidende werk bevat-
ten van een omvangrijke maar nooit gerealiseerde hagiografische publicatie, de 
Vitae Sanctorum.42 Het eerste deel, de negentien banden met verzamelde 
teksten, is materiaal geweest dat Gallonio als basis gebruikte om hand-en-
spandiensten te leveren aan verschillende belanghebbenden bij lokale heiligen-
cultussen. Deze belanghebbenden varieerden van lokale notabelen en paro-
chiegeestelijken tot hoge functionarissen in de burelen van de centrale pause-
lijke bureaucratie. De kwesties waren tegelijkertijd historisch en liturgisch, het 
ging om een historisch correcte inhoud voor liturgische teksten. De methodes 
van historisch onderzoek en het al of niet observeren van materiële bronnen 
waren, aldus Ditchfield, slechts middelen om te komen tot een oplossing van 
het allesoverheersende probleem, de erkenning van cultussen op lokaal niveau 
en de gevolgen die dit had voor concurrerende of afwijkende naburige cultus-
sen.43 Ditchfield heeft zo de activiteiten van Gallonio hun plaats gegeven in de 
sociaal-culturele dynamiek van de vroegmoderne katholieke kerk in Italië, 
zonder te oordelen over zijn kwaliteiten als historicus of archeoloog. De hand-
geschreven bronnen geven echter ook inzicht in de juridische debatten rond de 
heiligenverering en in de betekenis van het collectionisme en van visuele en 
materiële bronnen voor Gallonio’s werk als oudheidkundige. Juist deze zaken 
komen in dit boek aan de orde. 

Naast het interne programma binnen de katholieke wereld ter bevor-
dering van de participatie van de gehele samenleving aan de heiligenverering 
en andere elementen van christelijke devotie, is ook het externe programma ter 
bestrijding van de Noord-Europese hervormers met Gallonio’s oeuvre in ver-
band gebracht. Vooral diens De sanctorum martyrum cruciatibus, de Latijnse 
editie van het martelaarstraktaat, is in de secundaire literatuur opgevat als 
onderdeel van de katholieke polemische literatuur die de afvallige delen van de 
Latijnse christelijke gemeenschap veroordeelde als ketters en onderdrukkers. 
Vanwege passages over eigentijds religieus geweld hebben Adriano Prosperi en 
Frank Lestringant dit traktaat gekarakteriseerd als een theatrale aanklacht 

                                                 
42 BibVal Ms. H.2-H.7; H.8I-H.8III; H.9-H.14; H.16; H.18- H.23. De banden H.21-H.23 met 
het voorbereidende werk bevatten van de hagiografische publicatie zal ik in § 2.2 verder 
bespreken. 
43 Ditchfield, Liturgy, sanctity and history, 44-50. 
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tegen de wreedheden die protestanten in de zestiende eeuw begingen tegen 
katholieken.44 Brad Gregory heeft het vroegmoderne martelaarschap bestu-
deerd als onderdeel van confessionalisering in katholieke en protestantse 
gemeenschappen in een breed, Europees perspectief. Hij acht het werk van 
Gallonio illustratief voor de specifiek katholieke idee dat de hemelse beloning 
voor martelaars in verhouding stond met hun lijden. Volgens Gregory inspi-
reerde dit Gallonio tot de gedetailleerde bespreking van de technische details 
van het martelaarschap, vergezeld door wat de historicus de ‘gory depictions’ 
noemt - hoewel de gravures bij de traktaten van de priester juist eerder steriel 
dan bloederig zijn.45 
 Gallonio’s oeuvre lijkt de vormentaal van de bemoeizuchtige en mili-
tante katholieke kerk na Trente goed te illustreren. Naast het pedagogische en 
het polemische aspect, tonen de onuitgegeven bronnen daarnaast ook dat het 
juridische aspect van heiligenverering in Gallonio’s werk sterk vertegenwoor-
digd is. Gallonio was aan het einde van zijn leven nauw betrokken bij de kerke-
lijke bestuursorganen die verantwoordelijk waren voor de heiligenverering. 
Deze bemoeienis is weliswaar lastiger te traceren dan zijn activiteiten als 
oratoriaan, maar was desalniettemin voldoende structureel om het beeld van 
een zonderlinge buitenstaander te ontkrachten. Hij was terdege ingevoerd in 
zowel de desbetreffende materie als in de relevante sociale kringen en direct 
betrokken bij de juridische regulering van de heiligencultus. Miguel Gotor heeft 
Gallonio beschreven als de voorvechter voor een relatief ontspannen omgang 
met heiligenverering, die het onderspit dolf tegen de meer repressieve houding 
van de curialen van de kerkelijke rechtbanken. De historicus interpreteert dit 
conflict als een strijd tussen een anti-autoritaire stroming in de katholieke 
kerk, onder andere vertegenwoordigd door Neri, en repressieve juristen die 
uniformiteit en hiërarchie voor de katholieke kerk belangrijker achtten dan 
individuele spirituele ontplooiing. De anti-autoritaire stroming voert hij terug 
op de prediking van de Florentijnse dominicaan Girolamo Savonarola (1452-
1498), die de geestelijkheid bekritiseerde om haar al te wereldlijke oriëntatie en 
aanspoorde een meer geestelijk leven te leiden. Giovanni Papa, zelf werkzaam 
geweest in de huidige Congregazione delle Cause dei Santi, heeft vooral oog 
voor de interne institutionele ontwikkelingen in de Romeinse curie met be-
trekking tot de procedure van heiligverklaring. Hij stelt zich gereserveerd op 
tegenover Gallonio die hij als een olifant in een porseleinkast vindt optreden 
op een precair moment in de ontwikkeling van het canonisatieproces.46 

                                                 
44 Frank Lestringant, Lumière des martyrs: essai sur le martyre au siècle des Réformes (Parijs 
2004) 149; Adriano Prosperi, ‘La mort de l’hérétique: normes juridiques et pratique concrète 
au temps de l’inquisition romaine’ in: Silvana Seidel Menchi ed., Ketzerverfolgung im 16. 
und frühen 17. Jahrhundert (Wiesbaden 1992) 159-174, aldaar 161. 
45 Brad S. Gregory, Salvation at stake: Christian martyrdom in early modern Europe (Cam-
bridge Mass. etc. 1999) 281. 
46 Miguel Gotor, I beati del papa. Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna (Flor-
ence 2002) 132-138, 186-202; Giovanni Papa, Le cause di canonizzazione nel primo periodo 
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 Onder historici is de betekenis die zij hechten aan het werk van Gallo-
nio kortom verschoven van het benadrukken van diens bijdrage aan de erudie-
te oudheidkunde naar die van zijn rol in de kerkelijke controle op de heiligen-
cultus. In de literatuur van kunsthistorici is Gallonio echter representant 
auteur gebleven van de kerkelijke eruditie. Het gaat hierbij altijd om zijn mar-
telaarstraktaat, dat zelden exclusief onderwerp is van kunsthistorische studie, 
maar waar kunsthistorici regelmatig aan refereren. Hier geven vooral de gravu-
res en de omstandige uitweidingen over de vorm van folterinstrumenten 
aanleiding toe. De illustraties van het martelaarstraktaat worden vaak gerela-
teerd aan de martyrologische beeldcultuur die zich in de laatste decennia van 
de zestiende eeuw ontwikkelde bij de jezuïeten.47 Het martelaarstraktaat krijgt 
vanuit kunsthistorisch perspectief vaak de betekenis van een praktisch hand-
boek voor hoe kunstenaars volgens goed contrareformatorisch gebruik marte-
laarschappen hoorden uit te beelden. De meest uitgewerkte variant van deze 
these is te danken aan Opher Mansour. Hij heeft het traktaat van Gallonio 
specifiek gekoppeld aan de reflectie onder tijdgenoten op sacrale schilderkunst. 
Mansour concentreerde zich op de illustraties en heeft daarbij als eerste de 
verschillen tussen de Italiaanse editie en de Latijnse editie in kaart gebracht. 
Volgens hem was de Italiaanse editie van het martelaarstraktaat gericht op de 
Italiaanse bevolking terwijl de Latijnse editie onderdeel werd van de internati-
onale katholieke strategie tegen de protestanten.48 Voor de vormgeving van 
martyrologische beelden geldt de aantrekkingskracht van vroegchristelijke 
oudheden als bepalend. Mansour noemt het martelaarstraktaat bij uitstek een 
uiting van de interesse voor geschiedenis en archeologie, ‘poised between 
pastoral and scholarly concerns’.49 

                                                                                                                   
della Congregazione dei Riti (1588-1634) (Vaticaanstad 2001) 52-64. Zie ook Ditchfield, 
Liturgy, sanctity and history, 212-269. 
47 Gauvin A. Bailey, Between Renaissance and Baroque: Jesuit art in Rome, 1565-1610 
(Toronto etc. 2003) 124, 136; Stefania Macioce, Undique Splendent - Aspetti della pittura 
sacra nella Roma di Clemente VIII Aldobrandini (1592-1605) (Rome 1990) 91-99; Antonio 
Vannugli, ‘Gli affreschi di Antonio Tempesta a S. Stefano Rotondo e l’emblematica nella 
cultura del Martirio presso la Compagnia di Gesù’, Storia dell’Arte 48 (1983) 101-116, aldaar 
115-116 met fig. 27; Zuccari, ‘La politica culturale dell'Oratorio romano nella seconda metà’, 
90-91; David Freedberg, ‘The representations of martyrdom during the early Counter-
Reformation in Antwerp’, The Burlington Magazine 118 (1976) 128-138, aldaar 137; 
Federico Zeri, Pittura e controriforma: l’arte senza tempo da Scipione di Gaeta (Turijn 1957) 
89-94. 
48 Opher Mansour, ‘Not torments, but delights: Antonio Gallonio’s Trattato de gli instru-
menti di martirio of 1591 and its illustrations’ in: Andrew Hopkins en Maria Wyke ed., 
Roman bodies. Antiquity to the Eighteenth century (Londen 2005) 167-183, aldaar 167, 
169-177, 179-180. Zie ook Ditchfield, ‘Leggere e vedere Roma’, 38-39. 
49 Mansour, ‘Not torments, but delights, 174-175. Christian Hecht en Marco Pupillo uitten 
zich in de jaren negentig in vergelijkbare bewoording over Gallonio’s werk, in het kader van 
bespreking van de contrareformatorische beeldcultuur: Christian Hecht, Katholische 
Bildertheologie im Zeitalter von Gegenreformation und Barock: Studien zu Traktaten von 
Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren (Berlijn 1997) 257-258; Marco 
Pupillo, ‘Antonio Tempesta (Firenze 1555 - Roma 1630) da Giovanni Guerra 69. Trofeo con 
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Eerder is Peter Burke genoemd, die de aandacht vestigde op de metho-
dologie van Gallonio in diens werk over folterinstrumenten als voorbeeld van 
een toenemende neiging onder geleerden hun onderzoeksobject direct te 
observeren. Niet alleen wat betreft methodologie, maar ook in onderwerpskeu-
ze is Gallonio’s traktaat over foltermethodes in verband gebracht met de 
‘autoptische visie’ die in de zestiende eeuw ten grondslag lag aan de ‘cultuur 
van dissectie’.50 Piero Camporesi heeft het martelaarstraktaat geplaatst in het 
kader van de fascinatie in de vroegmoderne tijd voor het menselijk lichaam, dat 
zowel wonderschoon als afstotelijk kon zijn. Camporesi beschrijft hoe in de 
zestiende eeuw zowel het levende als het dode lichaam grote aantrekkings-
kracht uitoefende op geleerden en kunstenaars, wat zich onder andere uitte in 
de opkomst van de anatomische dissectie. Camporesi merkt op dat deze fasci-
natie in de loop van de vroegmoderne tijd in sommige gevallen de vorm aan-
nam van een macabere obsessie met het vergankelijke menselijke vlees. In het 
martelaarstraktaat van Gallonio zag Camporesi een illustratie van deze behoef-
te tot het openen en inspecteren, maar ook het verwringen en opbreken van 
het menselijke lichaam.51  

In het martelaarstraktaat richtte de veronderstelde ‘cultuur van dissec-
tie’ zich met name op heiligen die in de eerste eeuwen van het christendom 
hadden geleefd en door eeuwen herschrijven en hervertellen tot stereotype 
vertellingen waren verworden. In de Vita van Neri schreef Gallonio over een 
persoon die niet alleen van vlees en bloed was, maar wiens lichaam hij zelf had 
verzorgd toen het van ouderdom lag te zuchten in de kamer boven de zijne. 
Met betrekking tot contemporaine heiligen zou de fascinatie voor het mense-
lijk lichaam zich hebben vertaald in specifieke medische interesse. Volgens 
Nancy Siraisi hadden de autopsieën, verricht op de lichamen van Carlo Borro-
meo en Neri, als doel een vollediger bijeenbrengen en een meer exacte beschrij-
ving van opmerkelijke verschijnselen.52 Ook Catrien Santing heeft de autopti-
sche blik op eigentijdse heiligen gevolgd. Zij betoogt dat de behoefte om met 
eigen ogen te zien wat in het lichaam van de heilige besloten was, zich toespits-

                                                                                                                   
strumenti di martirio’ en Idem, ‘Antonio Tempesta (Firenze 1555 - Roma 1630) da Giovanni 
Guerra 70. Le Ss. martiri Pudenziana e Prassede’ in: La regola e la fama. San Filippo Neri e 
l’arte tent.cat. (Milaan 1995) 513-514 en 514-515. 
50 Het concept van de ‘culture of dissection’ en de bijbehorende ‘autoptic vision’ zijn onder-
werp van Jonathan Sawday, The body emblazoned. Dissection and the human body in 
Renaissance culture (Londen en New York 1995) 1-15. Zie ook Luigi Lazzerini, ‘Le radici 
folkloriche dell’Anatomia. Scienza e rituale all’inizio dell’età moderna’, Quaderni storici 29 
(1994) 193-233; Giovanna Ferrari, ‘Public anatomy lessons and the Carnival: the anatomy 
theatre of Bologna’, Past and Present 117 (1987) 50-106, met name 82-105. 
51 Camporesi, The anatomy of the senses, 137-141. 
52 Nancy G. Siraisi, ‘Signs and evidence: autopsy and sanctity in Late Sixteenth-Century Italy’ 
in: Idem, Medicine and the Italian universities, 1250-1600 (Leiden etc. 2001) 356-380, 
aldaar 361-362, 368, 378. 
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te op het hart, waar met de omzetting van bloed in spiritus een permanente 
uitwisseling tussen Hemel en Aarde plaats vond.53 

Burke, Camporesi, Siraisi en Santing zien de geneeskunde als een bron 
van inspiratie voor de werkwijze van Gallonio. Lestringant noemt de compe-
tenties van de ingenieur en de chirurg als bronnen voor de vormentaal die 
Gallonio heeft gekozen voor het martelaarstraktaat.54 Lestringant introduceert 
naast de medische professie ook de techniek als maatschappelijk fenomeen dat 
in Gallonio’s hagiografische werk aanwijsbaar is. Ook Philippe Codognet heeft 
het werk van Gallonio, vanwege de compositie van de illustraties, geplaatst in 
het proces waarin filosofische speculatie plaatsmaakte voor een bouwkundig 
georiënteerde visie op wetenschap.55 Niet alleen de cultuur van dissectie, ook 
de cultuur van constructie en techniek zou Gallonio’s werk dan mede hebben 
vormgegeven.56 

De verwijzingen naar geneeskunde en bouwkunde zijn voor mij aanlei-
ding geweest deze activiteiten of vakgebieden te verkennen, waarvoor ik het 
woord ‘werkvelden’57 gebruik. De beoefenaren van deze werkvelden stelden 
zich ten doel een bepaalde waarheid te produceren. In dit onderzoek ga ik na in 
hoeverre Gallonio de beweringen in zijn hagiografische werk aannemelijker of 
waarachtiger heeft geprobeerd te maken door de criteria voor waarheid uit 
andere werkvelden in zijn eigen werk te incorporeren. Uit het bovenstaande 
blijkt dat in ieder geval de geneeskunde belangrijk is voor dit onderzoek, beoe-
fend door medici, maar met concurrentie van chirurgen en apothekers, die 
allen pogingen deden hun kennis en technieken te integreren met het door 
Aristoteles, Hippocrates en Galenus bepaalde paradigma.58 Ook moeten bouw-

                                                 
53 Catrien Santing, ‘“Deus rotator and the microrotator”. Blood as the source of life in the life 
and works of Andrea Cesalpino’ in: Catrien Santing en Jetze Touber ed., Blood symbol liquid. 
Changing representations and interpretations of blood in the Late Middle Ages and Early 
Modern Period Groningen Studies in Cultural Change (in voorbereiding); Catrien Santing, 
‘Secrets of the heart: the role of saintly bodies in the medical discourse of Counter-
Reformation Rome’ in: Andrew Hopkins en Maria Wyke ed., Roman bodies. Antiquity to the 
Eighteenth century (Londen 2005) 201-214; Catrien Santing, ‘Secrets of the heart’ in: 
Willem de Blécourt en Cornelie Usborne ed., Cultural approaches to the history of medicine. 
Mediating medicine in early modern and modern Europe (Basingstoke en New York 2004) 
11-35. 
54 Lestringant, Lumière des martyrs, 149. 
55 Philippe Codognet, ‘Ancient images and new technologies: the semiotics of the Web’, 
Leonardo 35 (2002) 41-49, aldaar 43-44 met n. 18. 
56 Voor het belang van constructie en mechanica voor de cultuur van de vroegmoderne tijd: 
Horst Bredekamp, Antikensehnsucht und Maschinenglauben: die Geschichte der Kunst-
kammer und die Zukunft der Kunstgeschichte (Berlin 1993), met name 41-62; Klaas van 
Berkel, Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld (Amsterdam 
1983) 219-223. 
57 Een verantwoording voor de keuze van de term “werkveld” volgt onder, in § 1.5. 
58 Giorgio Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia (Rome en Bari 20059 
[1987]) 44-54; Mary Lindemann, Medicine and society in early modern Europe (Cambridge 
1999) 66-119; Gianna Pomata, Contracting a cure. Patients, healers, and the law in Early 
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kunde en werktuigbouwkunde aan bod komen, waarvan de praktische beoefe-
ning als ars mechanica juist in de vroegmoderne tijd begon samen te gaan met 
de theoretische benadering van wiskunde en geometrie.59 Een nog meer voor 
de hand liggende vorm van waarheidsvinding die in dit onderzoek aan bod 
komt, is het recht, waar discussies en conflicten vooral de afbakening van 
jurisdicties tussen seculier en canoniek recht betroffen, en van jurisdicties 
binnen deze twee hoofdgroepen. Sinds de Late Middeleeuwen kwam het recht 
als rationele methode om wereldlijke conflicten te beslechten conceptueel en 
institutioneel los te staan van canonieke en penitentiële stucturen.60 Deze 
werkvelden, recht, geneeskunde en techniek, vormen de centrale onderzoeks-
gebieden van dit boek. Daaraan zal het onderwerp van de hagiografie als vorm 
van geschiedschrijving vooraf gaan, en de verhouding tussen literaire geschie-
denis en materiële oudheidkunde. Het laatste onderwerp zal, meer in het 
algemeen, het verwerven en verwerken van kennis in de vroegmoderne tijd 
zijn. Allerlei collectieven, waaronder de geestelijkheid en de beoefenaars van de 
genoemde werkvelden, maakten aanspraak op dezelfde tekstuele, visuele en 
materiële elementen van kennis en gaven deze een plaats in eigen ordenings-
systemen om greep te krijgen en te houden op de wereld. 
 

1.5 Werkwijze 
Geestelijken moesten samenwerken en concurreren met experts op verschei-
dene wereldlijke terreinen. De hagiografie was een terrein van kennis waarover 
de geestelijkheid zeggenschap opeiste. Dit maakt het mogelijk in het heteroge-
ne oeuvre van Gallonio een fundamenteel kenmerk bloot te leggen. Zijn werk is 
een verzameling van emblemen van lijdzaamheid. In een staccato opeenvolging 
van geïllustreerde, kernachtige punten ontraadt de auteur zijn publiek energie 
te verspillen aan wereldlijke prestaties en verworvenheden, ten gunste van 
contemplatie van het eigen zielenheil. 
  
Hagiografie als professie 
De term hagiografie wordt meestal gebruikt als verzamelnaam voor tekstgen-
res die vanaf het begin van het christendom hebben gediend om de herinnering 
aan bepaalde uitverkorenen onder de christenen in stand te houden. De vorm, 
de structuur, de taal en de omvang van de teksten kunnen erg verschillend zijn, 
maar inhoudelijk zijn de teksten altijd sterk bepaald door steeds weer terugke-

                                                                                                                   
Modern Bologna transl. Gianna Pomata, Rosemary Foy en Anna Taraboletti-Segre (Balti-
more en Londen 1999 [Rome en Bari 1994]) 6-13. 
59 Filippo Camerota, ‘Renaissance descriptive geometry: the codification of drawing meth-
ods’, Wolfgang Lefèvre ed., Picturing machines, 1400-1700 (Cambridge Mass. 2004) 175-
208; Van Berkel, Isaac Beeckman, 219-223; Paolo Rossi, Philosophy, Technology and the 
Arts in the Early Modern Era transl. S. Attanasio (New York 1970 [Milaan 1962]). 
60 Paolo Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra 
coscienza e diritto (Bologna 2000). 
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rende motieven en stereotypen.61 Om de wisselende betekenis en functie op 
waarde te kunnen schatten van teksten die inhoudelijk weinig lijken te zijn 
veranderd, is het noodzakelijk scherp in het oog te houden in welke historische 
situatie de teksten tot stand zijn gekomen. Een selectieve lezing van Gallonio’s 
oeuvre kan leiden tot de eenzijdige opvattingen die in de vorige paragraaf zijn 
geschetst. In deze studie bestudeer ik de verschillende aspecten van zijn werk 
in onderlinge samenhang. Gallonio’s hagiografische geschriften hebben als doel 
het gedrag en de overtuigingen van grote groepen mensen te beïnvloeden door 
middel van de intensieve bestudering en verwerking van een heel scala aan 
informatiebronnen. Ze passen daarmee in het model van sociale disciplinering. 
Tegelijkertijd zijn ze het resultaat van specifieke kennis en bijbehorende epis-
temologische en retorische keuzes.  
 Het hagiografische werk van Gallonio bevat daarmee raakvlakken met 
beroepsgroepen waarvan de leden hoog opgeleide specialisten zijn. Kenmer-
kend voor deze beroepsgroepen is het aanwenden van specialistische kennis 
om invloed uit te oefenen op het gedrag en de ideeën van de overige leden van 
de samenleving. Onder deze specialisten bevinden zich veel juristen, medici en 
ingenieurs. Zij hebben zich in de loop der eeuwen institutioneel georganiseerd 
ten behoeve van de uitoefening van hun vak. Deze vakken vereisen een hoge 
mate van specialistische kennis. De vakken gelden tegenwoordig bovendien als 
onmisbaar voor de handhaving van de maatschappelijke orde. Professionalise-
ring van deze vakken heeft een eigen beroepsidentiteit en -ethos met zich 
meegebracht. De beoefenaars ervan kennen een hoge mate van zelfregulatie. 
Zij bepalen zelf de regels en toelatingseisen voor het uitoefenen van het vak en 
de straffen voor het overtreden of ontduiken van die regels en eisen. Ze hebben 
gespecialiseerde vakopleidingen, die doorgaan of pas beginnen wanneer de 
reguliere onderwijsinstellingen doorlopen zijn.62  

Juristen en medici waren in de zestiende eeuw institutioneel al sterk 
georganiseerd.63 Dit kon uitmonden in wederzijdse rivaliteit en hun bijdrages 
aan het publieke belang benadrukten zij zelf om het hardst.64 Dat medici en 
juristen zeggenschap hadden over het sociale en fysieke welzijn van de mens en 

                                                 
61 Leonardi, ‘Agiografia’, 430-452; Régis Boyer, ‘The typology of medieval hagiography’ in: 
Hans Bekker-Nielsen e.a. ed., Hagiography and medieval literature: a symposium (Odense 
1981) 27-36. 
62 Michael Burrage, ‘Introduction: the professions in sociology and history’ in: Michael 
Burrage en Rolf Torstendahl ed., Professions in theory and history: rethinking the study of 
the professions (Londen etc. 1990) 1-23. 
63 Juristen: William J. Bouwsma, ‘Lawyers and early modern culture’ in: Idem ed., A usable 
past: essays in European cultural history (Berkeley 1990) 129-153, aldaar 133-138; Prosperi, 
Tribunali della coscienza, 180-184. Medici: Lindemann, Medicine and society, 92-101, 120-
134, 155-177; Pomata, Contracting a cure, 1-24. 
64 George W. McClure, The culture of profession in late Renaissance Italy (Toronto etc. 
2004) 16-20, 105-115; in de vijftiende eeuw had in Italië een debat gewoed tussen voorstan-
ders van het recht en voorstanders van de geneeskunde, geschetst door Eugenio Garin, 
‘Introduzione’ in: Idem ed., La disputa delle arti nel Quattrocento (Rome 19822 [Florence 
1947]) vii-xx. 
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daarin ook concurrentie kenden, vond zijn weerklank op metaforisch niveau. 
Onder geestelijken bestond geen overeenstemming over de vraag of zijzelf het 
beste met rechters of met medici konden worden vergeleken.65 Bouwkunde en 
(militaire) technologie kenden overigens minder interne cohesie en hadden 
vanouds een lagere status.66 Juist in de zestiende eeuw nam door technische 
innovatie en een omvangrijke technische literatuur het prestige van de mecha-
nische kunsten echter wel toe en techniek dwong in toenemende mate fascina-
tie en respect af.67 

Wietse de Boer heeft beschreven hoe aartsbisschop Federico Borromeo 
in de decennia rond 1600 de clerus in Milaan probeerde te laten functioneren 
volgens een ‘corporate ideal’, een groepsideaal. Borromeo stelde de biechtvader 
voor als een publieke figuur die diep in de privé-sfeer van de biechtelingen 
doordrong, als een vertrouwde vriend maar tegelijkertijd als een corrigerende 
meester. Dit ging ook gepaard met een ideaal soort gedrag in de omgang van 
priesters met andere bevolkingsgroepen: ‘civility’, ‘beschaafdheid’.68 ‘Be-
schaafdheid’ is ook precies de eigenschap die volgens Steven Shapin in de 
zeventiende eeuw in Engeland het belangrijkste criterium was om de betrouw-
baarheid van uitspraken over de natuur en over experimentele observaties te 
beoordelen.69 Beschaafdheid, een sociaal attribuut dat zich kenmerkte door 
vrijheid van handelen en zelfbeheersing, bepaalde de waarachtigheid van 
uitspraken, of deze nu de ziel betroffen (het domein van de Milanese geeste-
lijkheid) of de natuur (het domein van de Engelse natuurfilosofen). Geestelij-
ken en vakmensen op het terrein van de natuurstudie, maar ook medici, inge-
nieurs, rechters, architecten en advocaten, hadden sociale relaties en ambities. 
Ideeën die hun neerslag hebben gekregen in geschriften zijn onlosmakelijk 
verbonden met de personen die ze hebben voortgebracht en het functioneren 
van deze personen in de maatschappij. De verificatie van hagiografische ken-
nis, de belangrijkste cognitieve inspanning van Gallonio, hing onherroepelijk 
samen met de vraag of hij zich kon handhaven als lid van de geestelijkheid 
temidden van andere sociaal-intellectueel gedefinieerde groepen die aanspraak 
maakten op hun eigen systemen van waarheden. Anachronistisch gesteld: 
Gallonio moest als lid van zijn beroepsgroep zijn professionaliteit bewijzen ten 
overstaan van andere beroepsgroepen. 

                                                 
65 De Boer, The conquest of the soul, 16-17, 55-56; Anne T. Thayer, ‘Judge and doctor: 
images of the confessor in printed model sermon collections, 1450-1520’ in: Katharine 
Jackson Lualdi en Anne T. Thayer ed., Penitence in the age of Reformations (Aldershot etc. 
2000) 10-29; Ian Maclean, Interpretation and meaning in the Renaissance: the case of law 
(Cambridge etc. 1992) 12-13. 
66 McClure, The culture of profession, 12-16, 115-120. 
67 Pamela O. Long, Openness, secrecy, authorship: technical arts and the culture of knowl-
edge from antiquity to the Renaissance (Baltimore etc. 2001) 175-250; Van Berkel, Isaac 
Beeckman, 219-223; Rossi, Philosophy, Technology and the Arts.  
68 De Boer, Conquest of the soul, 126-146. 
69 Shapin, A social history of truth, 3-125.  
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 Wanneer Gallonio zich in zijn hagiografische werken waagde aan 
juridische scherpslijperij, medisch jargon of technische reconstructies, begaf hij 
zich op het terrein van deze andere professies. De competenties en beperkin-
gen van de professies waren niet definitief vastgesteld, de verantwoordelijkhe-
den verschoven onderling en in wisselwerking met een veelheid aan andere 
groeperingen.70 Om niet ten onrechte de indruk te wekken dat professies in 
deze periode inhoudelijk of organisatorisch scherp waren afgebakend, geef ik 
de voorkeur aan de term ‘werkveld’ boven die van ‘professie’ of ‘discipline’. 
Gallonio spiegelde zich bij de samenstelling van zijn hagiografische werken aan 
de genoemde werkvelden, waarbij hij steeds rekening hield met methodes van 
verificatie in deze werkvelden. Zijn oeuvre heeft echter een verschillende 
relatie tot ieder van de werkvelden, overeenkomstig hun respectieve status in 
de maatschappij. Na de werkvelden afzonderlijk te hebben behandeld, zal ik 
ingaan op algemene kwesties van verificatie, die alle werkvelden gemeen heb-
ben: het verwerven van kennis, de rol van tekstuele, visuele en materiële 
getuigenissen, de ordening van kennis en de presentatie van kennis. 
 
Werkvelden en hun grenzen 
De geschiedenis van recht, geneeskunde, technologie en in het algemeen 
oudheidkunde en wetenschap in de Renaissance zullen steeds slechts aan bod 
komen voorzover zij betrekking hebben op het werk van Gallonio. Het uit-
gangspunt is de manier waarop Gallonio vormgaf aan kennis over heiligen. 
Gallonio en zijn werk dienen als brandpunt van de analyse enkele ontwikkelin-
gen, die in de historiografie over het algemeen ieder op zichzelf onderwerp van 
onderzoek zijn. Deze ontwikkelingen zijn onderwerp van een specialistisch 
historisch debat, waarvan de grenzen ruwweg zijn afgebakend door opeenvol-
gende generaties historici. Door te laten zien hoe deze historiografische tradi-
ties - op het terrein van hagiografie, maar ook op het terrein van oudheidkun-
de, canonistiek, gezondheidszorg, techniek en wetenschap - alle relevant zijn 
voor het hagiografische oeuvre van Gallonio, wordt duidelijk dat tegenwoordig 
strikte indelingen van religie, wetenschap en kunst in de zestiende eeuw weinig 
vanzelfsprekend waren.  
 Onder ‘hagiografie’ versta ik ‘een representatie van heiligheid bewerk-
stelligen’. Dit is ruimer dan de betekenis die het woord meestal toebedeeld 
krijgt en behelst het schrijven over een of meerdere heiligen, het schrijven over 
wonderen die aan heiligen worden toegeschreven, het schrijven over heilige 
relieken, of het afbeelden van heiligen, wonderen of relieken. Hoewel dit ook 
muzikale representaties kan omvatten, laat ik die buiten beschouwing omdat 

                                                 
70 Met betrekking tot Italië: McClure, The culture of profession; Douglas Biow, Doctors, 
ambassadors, secretaries: humanism and professions in Renaissance Italy (Chicago etc. 
2002); Maria Malatesta, ‘Introduction. The Italian professions from a comparative perspec-
tive’ in: Maria Malatesta ed., Society and the professions in Italy, 1860-1914 (Cambridge etc. 
1995) 1-23, aldaar 6; Carlo M. Cipolla, ‘The professions. The long view’, The Journal of 
European Economic History 2 (1973) 37-52, aldaar 37-38. 
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eventuele muziekhistorische aspecten van Gallonio’s werk voor de hier behan-
delde thema’s niet relevant zijn.71 
 Gallonio’s eigen werken, gepubliceerd en ongepubliceerd, vormen de 
kern van het onderzoeksmateriaal. Ik bestudeer zowel de structuur als de 
inhoud van deze werken.72 Met structuur bedoel ik de opbouw van teksten: 
indeling in hoofdstukken en paragrafen, een doorlopend verhaal of een opeen-
volging van losse blokken, het volgen van een vast stramien of steeds wisselen-
de formules, het al of niet toevoegen van illustraties, hoe eventuele illustraties 
zijn verdeeld, of een expliciete connectie tussen tekst en beeld bestaat, para-
tekstuele elementen ter ontsluiting en rechtvaardiging van de tekst zoals 
voorwoorden, inhoudsopgave, index. Onder de inhoud versta ik thema’s, 
motieven en formuleringen, specifieke onderwerpen, verwijzingen, citaten, 
ontleningen, verklaringsmodellen, redeneringen en gevolgtrekkingen. Verschil-
len en overeenkomsten tussen Latijnse en volkstalige versies van de teksten 
van Gallonio hebben mijn bijzondere interesse, omdat ze inzicht geven in het 
denkproces van de auteur. Latijn was in Italië tot ver in de vroegmoderne tijd 
de lingua franca in de liturgie, in het recht en in de natuurfilosofie (inclusief 
geneeskunde). Het Latijn was de taal om een technisch en juridisch zakelijker, 
feitelijker tekst op te stellen dan wanneer in de volkstaal werd geschreven. 
Wanneer Gallonio dezelfde materie heeft verwerkt in een Italiaanse èn in een 
Latijnse versie, wordt in de verschillen duidelijk welke elementen zich leenden 
voor sociale en intellectuele differentiatie.73 
 Als bronnen voor deze studie dienen verder teksten waarnaar Gallonio 
verwijst, teksten die hij aantoonbaar heeft verzameld en tenslotte ook teksten 
en beelden die tijdens, kort voor of kort na zijn leven zijn geproduceerd. Deze 
teksten en beelden vormen een reservoir, waarmee elementen in zijn eigen 
werk kunnen worden vergeleken. Een groot deel van Gallonio’s eigen werken 
bestaat uit componenten die regelrecht terug te voeren zijn op andere bron-
nen. Hiermee volgt Gallonio de gangbare werkwijze van het samenstellen van 
teksten door middel van ‘gemeenplaatsen’, oneerbiedig te omschrijven als 

                                                 
71 Zie voor een voorbeeld van hoe Gallonio’s oeuvre relevant kan zijn voor muziek-
geschiedenis: Robert L. Kendrick, ‘Martyrdom in Seventeenth-Century Italian Music’ in: 
Pamela M. Jones en Thomas Worcester ed., From Rome to eternity: Catholicism and the arts 
in Italy, ca. 1550-1650 (Leiden etc. 2002) 121–141, 
72 Hetzelfde onderscheid maakt Ugo Baldini (zonder dit vervolgens duidelijk toe te passen) 
in zijn artikel over de verhouding van de vroegmoderne Romeinse Inquisitie tot wetenschap: 
hij stelt voor in de ‘cultura scientifica’ van inquisiteurs te onderscheiden tussen de concrete 
inhoud en de vorm. Ugo Baldini, ‘L’inquisizione romana e le scienze: etica, ideologia, storia’ 
in: Agostino Borromeo ed., L’Inquisizione. Atti del Simposio internazionale. Città del 
Vaticano, 29-31 ottobre 1998 (Vaticaanstad 2003) 661-707, aldaar 673-674. 
73 Paul W.M. Wackers, ‘Latinitas en Middelnederlandse letterkunde. Ter inleiding’ in: Idem 
e.a., Verraders en bruggenbouwers: verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Mid-
delnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996) 9-42, aldaar 12-15; Peter Burke, The Histori-
cal Anthropology of Early Modern Italy. Essays on perception and communication (Cam-
bridge 1987) 83-85, 89. 
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knippen-en-plakken.74 Gallonio’s nalatenschap omvatte ongeveer 400 boeken, 
waarvan de titels zijn geregistreerd en een deel van de exemplaren zijn achter-
haald (zijn naam is dan met inkt op het schutblad of op de titelpagina geschre-
ven). Deze nalatenschap is een kostbare bron van informatie over de reikwijdte 
van zijn interesses.75 De totstandkoming van de Vitae van Neri is te volgen aan 
de hand van de uitgegeven procesakten, waar Gallonio intensief uit heeft 
geput. Voor het verzamelwerk over de Romeinse maagden zijn er de manu-
scripten die hij bijeen heeft gebracht, en zijn eigen exemplaar van de Legenda-
rio delle santissime vergini van ene Giovanni Battista Natolini (1551-1609), 
waarin Gallonio een groot deel van de maagden die hij in zijn eigen boek heeft 
beschreven, aan de binnenkant van de kaft heeft opgesomd. Voor het marte-
laarstraktaat is helaas weinig concreet voorbereidend werk over, maar wel zijn 
vele passages aangeduid of herkenbaar als citaten uit andere werken. 
 In de werken van Gallonio zal ik de specifieke keuzes voor bepaalde 
ontleningen bestuderen. Citeren, parafraseren en ontlenen zijn actieve hande-
lingen die inzicht geven in de doeleinden en de strategieën van een auteur. 
Naast de ontleningen zijn er tal van zaken die zich niet tot bronteksten laten 
herleiden, die met andere woorden de eigen inbreng van Gallonio zijn. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat ik de epistemologische keuzes van Gallonio in 
de eerste plaats als retorische strategieën opvat. Wanneer hij verwijst naar 
meerdere, elkaar bevestigende getuigenverklaringen, of naar een oud manu-
script in plaats van een recente publicatie, of naar de vorm van een object, 
betekent dat niet automatisch dat hij daadwerkelijk alle getuigenissen tegen 
elkaar heeft afgewogen, dat hij echt de handschriftelijke overlevering heeft 
bestudeerd, of dat hij serieus het object heeft geobserveerd. Zijn werkwijze en 
keuzes duiden er wel op dat hij de meest waarachtige tekst dacht te realiseren, 

                                                 
74 Ann Moss, Printed commonplace-books and the structuring of Renaissance thought 
(Oxford etc. 1996); Ann Blair, ‘Bodin, Montaigne, and the role of disciplinary boundaries’ in: 
Donald R. Kelley ed., History and the disciplines: the reclassification of knowledge in early 
modern Europe (Rochester 1997) 29-40. 
75 Het testament van Gallonio bepaalt dat enkele boeken worden teruggegeven aan kardinaal 
Cesare Baronio, abt Giacomo Crescenzi en de oratorianen Francesco Zazzara en Pompeo 
Pateri. Ook laat Gallonio enkele schulden afbetalen. Zijn bezittingen laat hij in eerste 
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dood zijn boeken aan de bibliotheek van het Oratorium zullen overdoen. ACO Vol. A.V.6 ff. 
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A.C. Vol. 66 ff. 109ro-114vo en 131ro-134ro. Francesco Zazzara, die zijn broer overleefde, 
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Vallicelliana. Elena Pinto, La Biblioteca Vallicelliana in Roma (Rome 1932) 41-44. Met 400 
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Filippo Neri zelf bezat ruim 500 gedrukte boeken en enkele tientallen manuscripten. Cesare 
Baronio liet net als Gallonio ruim 400 boeken na, maar hij vermaakte daarnaast 150 boeken 
aan de arts Angelo Vittori en nog eens 43 kisten met boeken aan de gemeenschap van 
capucijnen in zijn geboorteplaats Sora. Van kardinaal Silvio Antoniano, die nauwe banden 
onderhield met de oratorianen, erfde het Oratorium 1500 boeken. Ibid., 24-25, 31-46. 
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door zich te beroepen op een zo groot mogelijk aantal getuigen, of op de vroeg-
ste versie van een tekst, of op de directe observatie van een voorwerp.  
 Als vergelijkingsmateriaal zullen werken uit verschillende genres dienen, 
geselecteerd op basis van Gallonio’s eigen oeuvre, op wat hij las, evenals op 
gebeurtenissen en ontmoetingen tijdens zijn leven. De vergelijking van het 
oeuvre van Gallonio met dit materiaal zal een soort ‘sporenonderzoek’ zijn, 
zoals bedreven in de ‘microhistorie’ door onder meer Carlo Ginzburg, Jacques 
Revel, Florike Egmond en Peter Mason. Dit houdt in het bestuderen van een 
klein onderzoeksobject, om recht te doen aan de complexiteit ervan. Elemen-
ten van een onderzoeksobject die lijken te behoren tot verschillende culturele 
constellaties wijzen op de samenkomst van historiografische lijnen die norma-
liter in isolatie van elkaar worden bestudeerd.76 De ‘sporen’ in Gallonio’s oeu-
vre waarnaar ik heb gezocht zijn ‘contactpunten’, punten waar zijn werk raakt 
aan het vergelijkingsmateriaal uit andere genres. Het eigene of eigenaardige 
van individuele contactpunten vormt aanleiding meerdere historiografische 
tradities met elkaar in verband te brengen. Voor het onderzoek naar Gallonio 
hanteer ik een microscopische chronologische schaal. Mijn interesse gaat uit 
naar de gezamenlijke werken van Gallonio als totaliteit van epistemologische, 
retorische en sociale strategieën, een geheel dat te beschouwen is als een enkel 
moment in de geschiedenis van de hagiografie, de geschiedenis van de sociale 
disciplinering en de intellectuele geschiedenis.77  
 De contactpunten die ik opspoor, zijn tot stand gekomen in de werkvel-
den, die parallel aan elkaar een langdurig proces van formering doormaakten 
en die elkaar daarbij soms beconcurreerden, soms met elkaar samenwerkten. Ik 
beschouw de werkvelden in principe als gelijkwaardig, waarbij de werkvelden 
elkaar kunnen overlappen waardoor kennisobjecten tegelijk onder de compe-
tentie van twee verschillende werkvelden kunnen vallen. De werkvelden deel-
den elementen met elkaar en bevochten elementen op elkaar. David Gentilcore 
hanteert een vergelijkbaar model met betrekking tot verschillende groeperin-
gen die in de vroegmoderne tijd aanspraak maakten op de vaardigheid zieken 
te genezen. Hij stelt dit model voor als elkaar overlappende cirkels. Deze cirkels 
vertegenwoordigen zowel de instanties en personen waartoe zieken zich richt-
ten voor genezing (medici, heiligen, charlatans), als de ideeën die ten grondslag 
lagen aan de aanspraken van deze instanties en personen (geneeskunde, won-
der, magie). Gentilcore gaat ervan uit dat de cirkels niet onveranderlijk waren, 

                                                 
76 Carlo Ginzburg, ‘Spie’ in: Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia (Turijn 20003 [1986]) 
158-209; Florike Egmond en Peter Mason, The mammoth and the mouse. Microhistory and 
morphology (Baltimore en Londen 1997) 2-6, 38-39, 67-72. 
77 Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugniaio (Turijn 1999 [1976]) xix-
xxii; vgl. Idem, I benandanti (1966), Idem, Storia notturna (1989), waarin Ginzburg juist een 
macroscopische chronologische schaal hanteert. Zie verder Jacques Revel, ‘Micro-analyse et 
construction du social’ in: Idem ed., Jeux d'échelles: la micro-analyse à l'expérience (Parijs 
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maar voortdurend in ontwikkeling.78 De werkvelden van oudheidkunde, recht, 
geneeskunde en techniek, die achtereenvolgens als achtergrond zullen dienen 
voor het werk van Gallonio, functioneren in een vergelijkbaar model van 
veranderlijke cirkels, die tegelijk instanties en ideeën vertegenwoordigden, en 
elkaar op bepaalde punten deels overlappen. De werkvelden zijn heuristische 
categorieën die een keuze mogelijk maken in de overweldigende hoeveelheid 
intellectuele en sociale activiteiten in de zestiende eeuw.79 
 De contactpunten waar ik naar op zoek ben, kunnen sociaal contact 
behelzen tussen Gallonio en andere personen, overeenkomsten in onderwerps-
keuze, overeenkomsten in redeneertrant, of overeenkomsten in presentatie 
van tekst of beeld. Uit deze contactpunten rond Gallonio rijst een een panora-
ma op dat zichtbaar maakt wat Gallonio in zijn hagiografische werk gemeen 
had met de werkvelden van recht, geneeskunde en techniek. Het verschil 
tussen dit microhistorische spoorzoeken en een biografie, is de voortdurende 
wisselwerking tussen de microscopische schaal van Gallonio, zijn werk en zijn 
omgeving, en de macroscopische schaal van werkvelden die vooral door de 
historiografie worden gedefinieerd. Het onderzoek naar Gallonio dient om 
inzichtelijk te maken hoe grote, abstracte processen in de praktijk het culturele 
panorama van één auteur kunnen bepalen en in zijn werk tot uiting kunnen 
komen.80  
 

1.6 Vero figliuolo del nostro Padre 
Wie was deze Antonio Gallonio? Hier zullen enkele biografische gegevens de 
revue passeren die zijn plaats in het Oratorium en in de Romeinse samenleving 
duidelijk maken. Het is voor de biografie van Gallonio van belang te weten dat 
veel van de beschikbare gegevens over de eerste oratorianen door latere gene-
raties zijn geselecteerd en geordend. Het materiaal dat betrekking heeft op de 
volgelingen van Neri zelf is gefilterd door de geestelijken die de documentatie 
een eeuw later beheerden en bewerkten. In de tweede helft van de zeventiende 
eeuw dichtten de oratorianen Paolo Aringhi (1600-1676) en Giovanni Marcia-
no (1630-1713) en de dominicaan Giacomo Ricci (†1703) de eerste generatie 
oratorianen namelijk een uitzonderlijke mate van charisma, naastenliefde, 

                                                 
78 Gentilcore, Healers and healing, 1-3. Gentilcore laat na te verwijzen naar de herkomst van 
zijn model van drie cirkels. 
79 Vergelijk dit met Edward Muir, die een definitie geeft van het begrip ritueel die hij heuris-
tisch bruikbaar vindt, zonder te pretenderen dat een reëel historisch maatschappelijk 
fenomeen heeft bestaan dat geheel aan deze definitie voldoet. Edward Muir, Ritual in early 
modern Europe (Cambridge 1997) 6. 
80 Gianna Pomata, ‘Telling the truth about micro-history: a memoir (and a few reflections)’, 
Netværk for historieteori og historiografi: Arbejdspapirer 3 (2000) 28-40 (geraadpleegd op: 
http://www.hum.ku.dk/histnet/publikationer/arbejdspapirer3/indhold.html, 08-02-2006); 
Revel, ‘Micro-analyse et construction’, 25-30; Carlo Ginzburg, ‘Microstoria. Due o tre cose 
che so di lei’, Quaderni storici 86 (1994) 511-539, aldaar 527-529. 
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gehoorzaamheid, nederigheid en geleerdheid toe.81 Gebeurtenissen die mis-
schien daadwerkelijk zijn voorgevallen, plachten zij in te voegen in en aan te 
passen aan hagiografische topoi. Hiertoe zijn ook archiefstukken selectief bij 
elkaar gebracht en gerubriceerd, zodat naast de gangbare biografieën ook het 
beschikbare archiefmateriaal gekleurd is.  
 Voor gegevens over het leven van Gallonio is de oratoriaan Francesco 
Zazzara (†1626) de belangrijkste informatiebron geweest voor deze schrijvers. 
Zazzara had Gallonio al in 1580 of 1581 leren kennen. Samen met zijn broer 
Andrea had hij het recht de boeken in Gallonio’s nalatenschap te beheren en te 
gebruiken. Na hun dood moesten de werken overgaan naar de bibliotheek van 
de Congregatie van het Oratorium. Ook erfde Zazzara de manuscripten van 
Gallonio waarin deze de levens van de heiligen van de eerste eeuwen na Chris-
tus had beschreven. Zazzara heeft twee keer in enkele alinea’s de voornaamste 
eigenschappen van Gallonio en gebeurtenissen uit zijn leven geschetst.82 
Wanneer Giacomo Ricci bijvoorbeeld beschrijft hoe Gallonio volkomen ont-
hecht was van persoonlijke belangen, voegt hij daaraan Zazzara’s opmerking 
toe dat Gallonio ‘nooit had geleerd geld te tellen of munten te herkennen’.83 
Dat Gallonio zich werkelijk zo ver hield van wereldlijke zaken dat hij zelfs niet 
aan de geldeconomie deelnam, valt moeilijk te rijmen met het veelzeggende 
bestaan van een kwitantie die hij in 1590 ondertekende, waarmee hij verklaar-
de een lening van zes scudi te hebben ontvangen van Giulio Cesare Mezzabar-
ba. Het is onwaarschijnlijk dat Gallonio werkelijk niet had begrepen voor 
hoeveel geld hij deze schuldbekentenis had ondertekend.84 De karakterisering 

                                                 
81 ‘Le vite, e detti de padri, e fratelli della Congregatione dell’Oratorio da S. Filippo Neri 
fondata nella Chiesa di S. Maria in Vallicella. Raccolti da Paolo Aringhi Prete della detta 
Congregatione e da altri’, in: BibVal Ms. O.58, met de vita van Gallonio geschreven door 
Aringhi op ff. 361ro-364ro, en nogmaals op ff. 369ro-372vo, met daartussen aantekeningen, 
bijna onleesbaar door de inktvraat, gedeeltelijk uitgeschreven door Francesco Zazzara, 
gedeeltelijk door een ander, op ff. 365ro-368ro; Ricci, ‘Breve notitia di alcuni suoi compagni’; 
Giovanni Marciano, Memorie historiche della Congregatione dell’Oratorio 5 vols. (Napels, 
De Bonis, 1693-1701). 
82 Cistellini, San Filippo Neri, III, 2221-2222; Pinto, La Biblioteca Vallicelliana, 43-44, 116-
120; in het eerste van de drie volumes met vitae van heiligen uit de Oudheid heeft Francesco 
Zazzara geschreven dat hij hen van Gallonio had gekregen, met de opdracht hen te verscheu-
ren: ‘Io Francesco Zazzara fo fede che li tue tomi de Vite de Santi, cioè Il Pnte., et un altro 
simile, et uno piu piccolo scritti di mano del Pre. Ant.o Galloni, quale morì al di 15 di Maggio 
1605 e lassiasi à me nel suo Testamento, mi disse che erano imperfetti, e vi erano molte cose 
da aggiungere, e da levare, mutare, e dechiarare, et mi pregò che li stracciassi.’, BibVal Ms. 
H.21 f. viro (onderstreping oorspronkelijk). Van Zazzara zijn de volgende twee geschreven 
getuigenissen, die beide als bron hebben gediend voor latere levensbeschrijvingen van 
Gallonio: de aantekeningen die zijn ingevoegd in Aringhi, ‘Le vite, e detti de padri, e fratelli’ 
in: BibVal Ms. O.58 ff. 365ro-368ro, en het stuk ACO Vol. P.I.3 nr. 5 (anderhalve folio, 
ongenummerd). 
83 ‘non imparò mai ne à contar denari, ne à conoscer monete.’ Ricci, ‘Breve notitia di alcuni 
suoi compagni’, 170. 
84 ‘A di 30 di Aprile 1590 in Roma. Io Antonio Gallonio confesso haver ricevuto in presto dal 
M. R. Ill. S.r Cesare Mezzabarba per mani di m. Lodovoci Parigi in contanti scudi sei di 
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van Zazzara lijkt eerder ingegeven door de behoefte Gallonio in te passen in 
een heroïsch gezelschap van christelijke deugdzaamheid, dan door werkelijke 
herinneringen.  

Deze creatieve omgang met de nagedachtenis van de vroege vaders van 
het Oratorium maakt de reconstructie van het leven van Gallonio een hachelij-
ke onderneming. Toch zijn sommige feitelijke elementen wel vast te stellen, 
ofwel omdat ze met de hagiografische verbloeming niets te maken hebben, 
ofwel omdat het karakter van Gallonio kennelijk toch eerder aanleiding gaf de 
ene eigenschap hagiografisch vorm te geven, dan de andere. Daarbij komt de 
informatie van pas uit de acht rondes getuigenverklaringen die zijn zijn afge-
nomen in het kader van het canonisatieproces voor Neri.85 Gallonio zelf heeft 
meerdere malen getuigd, evenals verscheidene tijdgenoten die hem goed 
kenden. Deze getuigenissen hadden betrekking op het heilige karakter en 
wezen van Neri, dus waar Gallonio in de getuigenissen voorkomt, is dit als 
figurant. De berichtgeving over Gallonio in de getuigenverklaringen is dan ook 
minder gestileerd en in sommige gevallen betrouwbaarder dan die uit bronnen 
die van na zijn dood dateren. Fundamenteel is verder het werk van Cistellini, 
die toegang had tot de duizenden brieven die de oratorianen elkaar in de 
zestiende eeuw stuurden, inmiddels ontoegankelijk opgeborgen in de archieven 
van de vestigingen in Rome en Napels.86 Alles bij elkaar genomen is het dus 
goed mogelijk het leven van de Romeinse priester in grote lijnen te volgen. 

Antonio Gallonio werd in 1556 geboren als kind van Lazzaro Gallonio 
en Diana Costa.87 Dit was ten tijde van het pontificaat van Paulus IV (1555-
1559). Volgens Zazzara stond de vrome leefwijze in Gallonio’s ouderlijk huis in 
scherp contrast tot het corrupte religieuze leven in Rome destijds. Terwijl de 
ouders van Gallonio hun kinderen louter godvrezend leerden leven, deed een 
reguliere geestelijke aan Gallonio’s moeder op een gegeven moment tijdens het 
biechten een oneerbaar voorstel. Ze weigerde later echter te vertellen van 
welke orde haar zondige biechtvader was geweest. Gallonio’s vader stierf als 
gevolg van ingrijpen in een gewelddadige ruzie. Hoewel hij dodelijk gewond 
was, wilde hij zijn belagers niet aangeven.88 Zo is vergevingsgezindheid, temid-

                                                                                                                   
moneta quali gli prometto restituire questa pasqua di resurectione del 1591 et il P. A.ino gli 
fa la sicurta q.to di et anno come di sopra et in fede della verita ho scritto et tutto scritto la 
presente di propria mano. Io Antonio Gallonio mano p.p.a. Io Agostino Manno mi obligo a 
quanto di sopra [et.]’, ASR Cong. Oratorio Roma Vol. 145 ff. 164ro. 
85 Giovanni Incisa della Rocchetta en Nello Vian ed., Il primo processo per San Filippo Neri 
nel Codice Vaticano Latino 3798 e in altri esemplari dell’archivio dell’Oratorio di Roma 
(Vaticaanstad 1957-1963) I, vii-viii. 
86 Cistellini, San Filippo Neri. Deze archieven zijn helaas beide voor onbepaalde tijd ontoe-
gankelijk vanwege restauratiewerkzaamheden. Een enorme hoeveelheid van de relevante 
correspondentie heeft Cistellini geciteerd in zijn geschiedenis van het Oratorium.  
87 Ditchfield, ‘Gallonio, Antonio’, 729. 
88 ‘[Cose] del M.P.S. A.G.R. Hebbe bonissimi padre e madre. si viveva in quella casa come in 
un monastero. Non si vedeva tra quelli di casa portar [vani]tarie ne gli habiti. Mori il suo 
padre, perche voleva spartire alcuni che facevano questione, fù esso ferito e de questo morì 
nell’infirmità non che volse mai revelare chi l’havesse ferito, non volse farne pure un minimo 
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den van ongeoorloofde wellust en geweld, het voornaamste kenmerk van 
Gallonio’s opvoeding waarover we iets te weten komen. Over broers is niets 
bekend, Gallonio zelf sprak alleen over zussen, van wie verschillende stierven 
aan longaandoeningen.89 Deze schaarse gegevens wekken de indruk van morele 
en fysieke lijdzaamheid. Dit is waarschijnlijk mede te danken aan de actieve 
selectie van herinneringen door Zazzara en de biografen, die op die manier een 
toepasselijke achtergrond schetsten voor een auteur die lijdzaamheid centraal 
stelde in zijn geschriften. 

Gallonio kwam ter wereld op de plaats waar na zijn dood kardinaal 
Francesco Maria del Monte (1549-1627) woonde. Gallonio werd in 1556 echter 
in een ander gebouw geboren dan dat waar Del Monte een halve eeuw later zijn 
woning in had.90 De kardinaal verbleef in het paleis ten oosten van Piazza 
Navona waar tegenwoordig de Senaat van de Italiaanse Republiek huist. Dit 
Palazzo Madama, genoemd naar Margaretha van Parma (1522-1586) die er 
twintig jaar heeft gewoond, was in de zestiende eeuw eigendom van de familie 
Medici. Het had toen nog niet de omvang die het tegenwoordig heeft. Het 
onderging voortdurend wijzigingen en is geleidelijk uitgebreid. Behalve de 
familie Medici waren belangrijke grondeigenaren in deze zone het klooster 
Farfa, de Franse gemeenschap en de familie Crescenzi. Dit laatste is van belang, 
aangezien Gallonio later regelmatig met leden van de familie Crescenzi te 
maken kreeg. Een gebouw met een toren, de zogenaamde Torre de’Crescenzi, 
dat tegenwoordig is ingekapseld in het Palazzo Madama, was oorspronkelijk 
onderdeel van de bezittingen van deze familie. Op tekeningen die Maarten van 
Heemskerk (1498-1571) tien jaar voor de geboorte van Gallonio maakte, is dit 
gebouw, met de bijbehorende toren, nog te zien als een losstaand huis buiten 

                                                                                                                   
risentimento, come se non fosse stata cosa sua. Nell’infirmità (credo mi dicesse dell’ultima) i 
suoi [pens]ieri erano che il P. A. fosse bono, et soleva dire (se ben mi ricordo) ho paura che A. 
non sii bono, e queste cose tanto piu sono ammirabili, quanto furono in tempi corrottissime, 
il che si potrà intendere da quel che segue. era la madre sua bella di corpo andando un[. ..] a 
confessarsi da un religioso, (la cui religione non volse nominare) fù ricercata di dishonestà.’, 
Aringhi, ‘Le vite, e detti de padri, e fratelli’ in: BibVal Ms. O.58 f. 368ro. 
89 Gallonio getuigde in 1595 dat zijn zus Flaminia ‘zestien jaar eerder’ ziek was geweest, dus 
in 1579, duidelijk ná zijn ontmoeting met Neri in 1576, rond welk jaar volgens dezelfde 
getuigenis drie zussen waren gestorven. Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 
187, 191 [A. Gallonio]. Neri zou op gegeven moment Gallonio hebben verboden zijn zus op 
te zoeken, hoewel zij doodziek was en grote behoefte had haar broer voor het laatst te zien. 
Als dit om dezelfde gebeurtenis gaat, zou het betekenen dat ook Flaminia haar ziekte niet 
heeft overleefd. Ricci, ‘Breve notitia di alcuni suoi compagni’, 175. 
90 ‘Nacque questo P. in una casa vicino a S. Luigi dove adesso (mutata però l’habitatione) 
habita il Cardinal del Monte. Venne da giovenetto di 18 anni incirca nelle mani del B. P. dove 
con grandissimo fervore si diede al servitio de Dio. fù principalmente grandissimamente 
esercitato nella mortificazione. [..]’, Aringhi, ‘Le vite, e detti de padri, e fratelli’ in: BibVal Ms. 
O.58 f. 368ro. Tussen ‘dove adesso’ en ‘(mutata però l’habitatione)’ is naderhand ingevoegd 
‘1602’, wat echter niet kan kloppen, aangezien de tekst moet zijn geschreven na het overlij-
den van Gallonio op 16 mei 1605. 
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het complex van de Medici.91 [afb. 1d, 1e] Dit doet vermoeden dat Gallonio 
letterlijk van huis uit in de nabijheid verkeerde van de familie Crescenzi. Wel-
licht waren zijn ouders huurders van de familie Crescenzi, in ieder geval zijn zij 
buren geweest. 

De omgang met deze familie kon Gallonio al in contact brengen met de 
werkvelden waar hij zich in zijn eigen geschriften aan zou spiegelen. De Cres-
cenzi waren actief in de rechtspraak, de bouw en de gezondheidszorg. Gallo-
nio’s publicatie De sanctorum martyrum cruciatibus (1594) bevat een voor-
woord van Pierpaolo Crescenzi (1572-1645).92 Na de dood van Neri in 1595 
ging deze Romeinse geestelijke bovendien bij Gallonio te biecht.93 Crescenzi’s 
kerkelijke loopbaan had een juridische basis. Na functies als referendarius bij 
de Signatura en auditor bij de Camera Apostolica zou hij uiteindelijk kardinaal 
worden en Cesare Baronio opvolgen als titularis van Santi Nereo ed Achilleo.94 
Zijn broer Giovanni Battista Crescenzi (1577-1635) was niet alleen schilder van 
onder meer een doek met de heilige Flavia Domitilla dat Gallonio in 1598 
gebruikte tijdens de feestelijkheden bij gelegenheid van de sterfdag van Neri, 
maar trad ook als architect op voor de Spaanse monarchie.95 Hun vader, Virgi-
lio Crescenzi (†1592) was een invloedrijk lid van de besturen van het hospitaal 
van San Giacomo en het Lateranen-ziekenhuis.96 Gallonio hoefde niet ver te 
zoeken om de zich formerende professies tegen te komen. 

Gallonio’s eigen loopbaan leek ondertussen meer op die van de oudste 
zoon van Virgilio en de broer van Pierpaolo en Giovanni Battista, de geestelijke 
Giacomo Crescenzi (1570-1638), die zich als abt van Sant’Eutizio actief inzette 
voor de zielzorg van de parochies die onder zijn abdij vielen.97 Welk onderwijs 
Gallonio heeft gevolgd, is niet duidelijk. In de latere biografie van Ricci heet het 
dat hij zo intelligent en ijverig was, dat hij met achttien jaar reeds theologie 
doceerde. Ricci vermeldt niet aan welke instelling dit was geweest en het be-
richt valt niet te verifiëren.98 Theologische en filosofische interesse heeft hij 
zeker gehad. Onder de boeken die hij in zijn bezit had, waren veel theologische 

                                                 
91 Carla Ficola e.a. ed., Palazzo Madama: dalla famiglia Medici al Senato (Rome 2001) 7-12; 
Zygmunt Waźbiński, Il cardinale Francesco Maria del Monte: 1549-1626 (Florence 1994) I, 
113-118. 
92 Antonio Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus liber (Rome, Congregazione 
dell’Oratorio en Zannetti, 1594) +3ro-+4vo, ++ro. 
93 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, II, 71 [P.P. Crescenzi]. 
94 Irene Fosi, ‘Crescenzi, Pier Paolo’ in: Dizionario Biografico degli Italiani XXX Cosattini-
Crispolto (Rome 1984) 648-649. 
95 ACO Vol. C.I.36 ff. 27vo. L. Spezzaferro, ‘Crescenzi, Giovanni Battista’ in: Dizionario 
Biografico degli Italiani XXX Cosattini-Crispolto (Rome 1984) 636-641.  
96 Ibid. 
97 Irene Fosi, ‘Crescenzi, Giacomo’ in: Dizionario Biografico degli Italiani XXX Cosattini-
Crispolto (Rome 1984) 634-636; Pietro Pirri, L’Abbazia di S. Eutizio in Val Castoriana presso 
Norcia (Castelplanio 1912). 
98 ‘[..] quantunque fosse versato nelle scienze con tal vivacità d’ingegno, e con tal applicazi-
one di studio, che in età di diciotto annu fù Maestro, e Lettore di Teologia, [..]’, Ricci, ‘Breve 
notitia di alcuni suoi compagni’, 171-172. 
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werken. Verder ontbraken werken van Aristoteles en commentaren hierop 
niet, wat wijst op filosofische scholing.99 Nadat Gallonio in 1576 in aanraking 
was gekomen met de kring rond Neri, boog de leider daarvan bij zijn leerling 
een voorkeur voor abstracte materie om tot meer praktische interesses, zowel 
in de studie als in zijn dagelijkse activiteiten.100 Na in 1577 de tonsuur en de 
lagere wijdingen te hebben ontvangen, trad Gallonio toe tot de kern van de 
organisatie van Neri, de Congregatie van het Oratorium van Rome. In 1584 
kreeg hij als subdiaken een kapelanie in de kerk van Sant’Angelo in Foro Pesca-
torio onder zijn hoede, waarvan hij drie jaar later afstand deed. Hij bracht de 
kapelanie onder bij de Congregatie, overigens met een reservering van een 
jaarlijkse uitkering van 70 gouden ducaten voor zichzelf. Eind 1585 vierde hij 
als kersverse priester zijn eerste mis.101 

In 1587 nam Gallonio voor het eerst deel aan de verkiezingen van het 
bestuur van de Congregatie en in de jaren negentig kreeg hij zelf bestuursfunc-
ties. In 1590 assisteerde hij Giovanni Francesco Bordini (1536-1609) nog bij 
diens taken aan het hoofd van de parochie, als coördinator van de dagelijkse 
lezing bij de maaltijd, en als bibliothecaris van het Oratorium.102 Meer verant-
woordelijkheid volgde in de jaren daarna. In 1593 kwam Gallonio zelf voor drie 
jaar aan het hoofd te staan van de bibliotheek, die sinds haar ontstaan in 1581 
gestaag groeide, voornamelijk door de nalatenschappen van overleden oratori-
anen en sympathisanten.103 Een jaar na de dood van Neri in 1595 verleende 
Gallonio assistentie aan Agostino Manni (†1618), die prefect was van het 
kleine Oratorium, de lekenorganisatie die aan de Congregatie verbonden was 
en in deze jaren een vaste bestuurstructuur kreeg. In 1602 werd Gallonio de 
prefect van het Oratorio della chiesa, de organisatie die zorg droeg voor de 
centrale pastorale activiteiten van de Congregatie.104 Het gezag dat Gallonio na 
een kwart eeuw binnen de organisatie had verworven, bleek tijdens de conflic-
ten tussen het Oratorium in Rome en een zusterorganisatie in Napels, die rond 
1585 werd opgestart. Omdat hij Neri nog persoonlijk had gekend, was Gallonio 
een van de leden die zich mocht uitspreken over de oorspronkelijke uitgangs-
punten van het Oratorium.105 
 Tijdens het leven van zijn grote leermeester was Gallonio voor zijn 
functioneren in de Congregatie erg afhankelijk van zijn intieme band met Neri. 

                                                 
99 ASR, Notai A.C. Vol. 66 ff. 109ro-114vo, 131ro-134ro. 
100 Ditchfield, ‘Gallonio, Antonio’, 729. 
101 Cistellini, San Filippo Neri, I, 231, 409; Agostino Manni noemde de eerste mis van ‘onze 
Gallonio’ in een brief aan mede-oratoriaan Pompeo Pateri, 28 dec 1585, Rome, ACO Vol. 
B.III.1 f. 222vo ; voor de vereniging van de kapellanie in de kerk bij het Theater van Marcellus 
met de Congregatie van het Oratorium: ‘Resignatio cum unione ac reservatione fructuum 
Urbis’, ACO Vol. P.I.3 nr. 1. 
102 Cistellini, San Filippo Neri, I, 497, 687. 
103 Ibid., II, 870. Pinto, La Biblioteca Vallicelliana, 12-26. 
104 Cistellini, San Filippo Neri, II, 1047, 1491. 
105 Ibid., 1478. Over de stichting van het Oratorium van Napels: Cistellini, San Filippo Neri, 
I, 353-409. 
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De leider van het Oratorium kreeg op een gegeven moment een bijzondere 
voorkeur voor zijn toegewijde volgeling.106 Gallonio profileerde zich als iemand 
met een roeping om een charismatisch religieus leider te dienen.107 Toen 
Gallonio eenmaal goed en wel in de organisatie opgenomen was, diende hij zijn 
Florentijnse leider met overgave. Zazzara noemde hem ‘vero figliuolo del 
nostro Beato Padre’, een echte zoon van hun zalige vader, Neri.108 Gallonio trad 
op als schrijver van Neri’s correspondentie, hij vergezelde Neri voortdurend en 
assisteerde hem bij liturgische handelingen. Hij had een kamer onder die van 
Neri, hielp hem ’s ochtends bij het opstaan, en rende zodra hij iets hoorde naar 
boven om te kijken of de man iets wilde.109 Gallonio stond voortdurend paraat 
om bij het minste of geringste toe te snellen en Neri op zijn wenken te bedie-
nen.  

Als metgezel van Neri kwam Gallonio regelmatig in aanraking met 
hooggeplaatst gezelschap. Rond 1590 vergezelde hij zijn geestelijk leider bij-
voorbeeld tijdens een bezoek aan markiezin Giulia Rangoni Orsini (1535-
1598), waarbij de Spaans ambassadeur in Rome en diens echtgenote aanwezig 
waren. Rond dezelfde tijd ontving paus Gregorius XIV (1535-1591) Neri in het 
bijzijn van Gallonio in zijn privévertrek en verklaarde hij de Florentijn verdien-
stelijker te vinden dan zichzelf. Gallonio trad de laatste jaren op als contactper-
soon, om de omgang tussen Neri en anderen te regelen. Toen in 1589 Giovan 
Battista Guerra (1554-1627), architect en portier van het Oratorium, in de 
kerk van een hoge ladder op de marmeren vloer viel, zijn hoofd zwaar ver-
wondde, en daarna een nacht lang bewusteloos was, liet Neri zijn rechterhand 
bij alle leden van de Congregatie op de deur kloppen met de opdracht voor 
Guerra te bidden. Gallonio bepaalde in deze periode in toenemende mate wie 
toegang kreeg tot Neri. Deze nam het zijn volgeling diverse malen kwalijk dat 
hij bezoekers had weggestuurd omdat hij de oude man niet wilde storen.110  

Het leven van Gallonio stond in het teken van mortificatione, oftewel 
versterving, beproevingen die bedoeld waren om aardse lusten, verlangens en 
onhebbelijkheden op te heffen. Neri verzon te pas en te onpas opdrachten om 
zijn volgelingen te vernederen of in ongemakkelijke situaties te brengen. 
Gallonio leerde een afkeer krijgen van zichzelf en van alles wat hem eer kon 
brengen. Daarom presenteerde hij zichzelf als dom en onwetend, hoewel dit 
beslist niet waar was. Deze constante wereldverzaking lag ook ten grondslag 
lag aan zijn onvoorwaardelijke dienstbaarheid en gehoorzaamheid jegens Neri. 
Gallonio had echter een onstuimig karakter. Dat krijgt minder de nadruk in de 
bronnen voor zijn biografie, maar het lijkt erop dat hij tegelijkertijd de neiging 

                                                 
106 Ditchfield, ‘Gallonio, Antonio’, 729. 
107 ACO Vol. P.I.3 nr. 5. 
108 ‘[..] in somma vero figluolo del nro. B. Pre.’, Aringhi, ‘Le vite, e detti de padri, e fratelli’ in: 
BibVal Ms. O.58 f. 365vo; Ricci, ‘Breve notitia di alcuni suoi compagni’, 177-178. 
109 Cistellini, San Filippo Neri, 521-522; Ricci, ‘Breve notitia di alcuni suoi compagni’, 171; 
Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 176-177 [A. Gallonio]. 
110 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 56-57 [F. Zazzara], 153 [A. Vittori], 
170-171 [I. Concioli], 183, 186, 192 [A. Gallonio], 212-214 [G.B. Maini], 303 [P. Pellegrini]. 
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had de ascese te overdrijven, en door zijn moeite zichzelf onder controle te 
houden eigenlijk voortdurend te kort schoot.111 Neri liet zijn favoriet van alles 
doen, zoals zingen en dansen tijdens het bezoek aan de markiezin Rangoni 
Orsini, of in het refter van het Oratorium voorlezen uit de biografie van de 
middeleeuwse tiran Cola di Rienzo, tot ontsteltenis en hilariteit van de ande-
ren. Gallonio werd aanvankelijk boos om zulke beproevingen en hij heeft zelfs 
een keer op het punt gestaan de Congregatie te verlaten. Tommaso Bozio 
overtuigde hem toch te blijven. Toen Gallonio zijn excuses maakte aan zijn 
geestelijke leidsman, kreeg hij te horen dat hij zulke oefeningen nodig had 
vanwege zijn heetgebakerd karakter.112 

Deze ambiguïteit, Gallonio’s vurige verlangen het goed te doen en des-
ondanks zijn continue falen, past tevens bij diens problematische omgang met 
vrouwen. Volgens de biografieën kende Gallonio totaal geen vleselijke lust, 
volgens hemzelf omdat Neri hem regelmatig tegen zijn ribbenkast sloeg.113 
Toch waarschuwde Neri zijn leerling bij vrouwen uit de buurt te blijven, omdat 
vrouwen hem, anders dan Neri, in de zonde zouden konden storten.114 Para-
doxaal genoeg nam Gallonio bij voorkeur juist de biecht af van jonge, onge-
trouwde vrouwen. Hij had de geestelijke zorg van een gemeenschap van jonge 
dames, die zich onder leiding van de gezusters Raida, Antonina (†1622) en 
Cassandra (†1622), lieten klaarstomen tot nonnen of vrome echtgenotes. De 
gezusters Raida gingen ter biecht in het Oratorium en zij verrichtten huishou-
delijk werk voor de Congregatie - ze wasten bijvoorbeeld de kleren van Neri. In 
het huis van deze zussen achter de Chiesa Nuova woonden ‘maagden met 
dozijnen tegelijk’. De oratoriaan Francesco Maria Tarugi (1525-1608) vergeleek 
Gallonio als spiritueel leider van deze jonge vrouwen met Hilarion, de biecht-
vader van de heilige Ursula en haar duizenden maagdelijke gezellinnen.115 

                                                 
111 Ricci, ‘Breve notitia di alcuni suoi compagni’, 170-172; Marciano, Memorie historiche, 
513. 
112 ‘[..] sei di natura vivace [..]’, Aringhi, ‘Le vite, e detti de padri, e fratelli’ in: BibVal Ms. 
O.58 f. 369vo. 
113 ‘Mi ricordo haver inteso da lui che il Beato filippo lo soleva alle volte pizzicare [..] forte, 
sopra le coste, che lui credeva che per tal mezzo il B. P.re gl’imperasse la purità poiche non 
ricordava haver havuto tentationi impure, se non una, o due volte, quali credeva esser stati 
suoi scrupol[i]’, Aringhi, ‘Le vite, e detti de padri, e fratelli’ in: BibVal Ms. O.58 f. 365ro. ‘[..] il 
Santo Vecchio era solito di pizzicarlo di quando in quando sopra le coste con tal vehemenza, 
che molto gli doleva, e dal contatto di quelle Sacre mani credeva d’haver ricevuto sì gran 
favore’, Ricci, ‘Breve notitia di alcuni suoi compagni’, 173; Marciano, Memorie historiche, 
515. 
114 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, II, 47 [A. Gallonio]; Ricci, ‘Breve notitia 
di alcuni suoi compagni’, 174. 
115 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, III, 180 n. 2031 [A. Pecorilli], 185 [A. 
Raida]. Antonina en Cassandra Raida spraken zelf over ‘zitelle a dozina’, ibid., IV, 49 [C. 
Raida, A. Raida]. Het bericht dat Tarugi de vergelijking trok tussen Gallonio en S. Hilarion: 
‘Quando occorre la festa di S. Hilarione, si fa la commemorazione insieme di S. Orsola, e di 
quel bello stuolo dell’ undici mila Vergini, che col vestimento fregiato di color candido e 
vermiglio, se ne volarono trionfanti al Cielo. Mi par sempre che recito nella sua festa 
quell’offizio, di veder S. Hilarione Rettore, e Padre spirituale di quel numeroso ministerio. 
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Gallonio’s wens alleen de biecht af te nemen van meisjes die niets met mannen 
van doen hadden, ging zo ver dat zodra een van zijn biechtdochters trouwde, 
hij niets meer van haar wilde weten. Het leverde hem de bijnaam confessore 
delle zitelle op, ‘biechtvader van de vrijsters’.116  

In een brief van 1588 aan Tarugi, die in Napels verbleef, schreef Gallo-
nio over het eerste meisje dat onder zijn leiding was ingetreden in het klooster, 
een bekeerde moslima. Tijdens de catechese had zij aanvankelijk slechts obsce-
ne gebaren en godslasterlijke taal uitgeslagen. Nadat zij een crucifix had gekre-
gen, bekeerde ze zich en was ze een toonbeeld van vroomheid geworden. Zij 
onderging alle tuchtigingen van Gallonio daarna zonder van enige blijk van 
tegenzin.117 De priester was in zijn pastoraal werk voortdurend met jonge 
vrouwen in de weer, hoewel hij het liefst zo weinig mogelijk aan de verleidingen 
van het schone geslacht werd blootgesteld. Dezelfde paradox kenmerkt zijn 
hagiografisch werk: hierin behandelde hij allerlei wereldlijke aspecten van de 
heiligencultus, terwijl hij juist door de wereldverzaking van heiligen in vervoe-
ring raakte.  

Gallonio’s functioneren in het Oratorium was niet onomstreden en 
zijn relatie tot de overige leden van de Congregatie kende veelvuldig spannin-
gen. Het conflict met Baronio over de kwaliteiten van diens historische werk is 
al genoemd. Een andere bron van ergernis was Gallonio’s catechetische werk. 
Hoewel hij het emotioneel niet aankon de biecht aan te horen van anderen dan 
onbedorven meisjes, onderhield hij in het Oratorium wel regelmatig vijftien tot 
twintig jongens, tussen vijf en vijfentwintig jaar oud. Ze kregen onderwijs van 
hem, maar ze speelden ook en maakten muziek. Rond 1592, toen het minder 
vanzelfsprekendheid werd dat de inmiddels oude en ziekelijke Neri de gang van 
zaken dicteerde, begon zijn loyale leerling Gallonio problemen te ondervinden 
met enkele kritische leden van de Congregatie, van wie Pompeo Pateri (1546-
1624) het meest uitgesproken was. Terwijl Pompeo Pateri en Cesare Baronio 
trachtten de devotionele en pastorale activiteiten te structureren, hielden Neri 

                                                                                                                   
Nel medesimo modo contemplo io voi con la casa di Madonna Antonina, e con le Verginelle, 
che ivi crescono nelle virtù, e nello spirito.’ Ricci, ‘Breve notitia di alcuni suoi compagni’, 173. 
116 ‘Haveva tanto in abominazione il vizio dell’impurità, che non soleva confessare se non 
zitelle, e pochissimi huomini [..], e come qualcuna delle sue zitelle pigliava marito che era 
rarissime volte, esso non le voleva più confessare per non haver occasione di sentir cosa che 
lo potesse offendere, talmente che esso era chiamato il confessore delle zitelle. Per questo 
era divotissimo delle verginelle, e di santi putti, o altri, insigni in purità.’, Aringhi, ‘Le vite, e 
detti de padri, e fratelli’ in: BibVal Ms. O.58 f. 365ro. 
117 ‘[..] ò Padre mio come sono occulti li giuditii, o come imperscrutabili, deh chi haveva mai 
potuto pensare ò pur persuadersi, che la prima delle mie in xpo. figliole, che si doevvano 
dedicare, offerire, e sposare à Giesù, doveva essere una già Turca, [..]’, ‘[..] mentre che era 
con tanta charità instrutta nella santa fede, non voleva a cosa alcuna, che se li diceva dare 
orecchio; anzi faceva gesti tali, che non zitella, ma un fiero Demonio pareva: Soleva essa dir 
queste parole, mi havere il cuor’fino, fino Moro [..]’, ‘Da questo stacchamento vene à tale 
segno, che mortificandola come mi pareva mai la trovai renitente, anzi sempre prontissima, 
so che molto la mortificavo, se bene io ero quello che ne havevo bisogno, che di vivezze 
son’pieno.’ ACO Vol. P.I.3 nr. 9.2 (niet gefolieerd). 
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en Gallonio koppig vast aan de losse organisatie. In juni 1592 waren gezanten 
van de bisschop van Pavia en van de hertog van Mantua naar het oratoriaanse 
complex in de Vallicella gekomen om met Baronio te overleggen over de positie 
van die bisschop. Het onderhoud moest plaatsvinden in de bibliotheek. Neri en 
Gallonio wilden enkele jongelingen die daar aanwezig waren echter niet weg-
sturen omdat de bibliotheek nu eenmaal vrij toegankelijk was. Pateri en Bozio 
moesten zich ermee bemoeien om een affront jegens de hoogwaardigheidsbe-
kleders te voorkomen. De jongelingen lijken een constante ergernis geweest te 
zijn van enkele leden van de Congregatie. In een brief aan de Napolitaanse 
oratoriaan Antonio Talpa (1536-1624) beklaagde Pateri zich bijvoorbeeld over 
de jongens, die in ruimtes van het oratoriaanse complex, zoals in de biblio-
theek, schaakten, muziek maakten, aten en dronken, rondrenden en speelden 
met de bal. In 1597, na de dood van Neri, was hun aanwezigheid - evenals een 
vergelijkbaar catechetisch initiatief van Pietro Consolini (1565-1643) - reden 
om enkele deuren dicht te metselen en een strenger toelatingsbeleid in te 
voeren. Vanaf 1596 begon de Congregatie het onderricht voor jonge geïnteres-
seerden te structureren in de vorm van een noviciaat. Daarnaast ontfermde het 
Oratorium zich over een gezelschap dat het Oratorio piccolo de’secolari ging 
heten, een groep leken die in het complex in de Vallicella devotionele activitei-
ten ontplooide. Gallonio ging Agostino Manni helpen bij de coördinatie hier-
van.118 

Terwijl Gallonio binnen het Oratorium niet met alle ordegenoten even 
goed kon opschieten, had hij buiten de organisatie enkele waardevolle vrienden 
en kennissen. Behalve met de familie Crescenzi kwam Gallonio regelmatig in 
contact met de eveneens adellijke familie Massimo. De belangrijkste vertegen-
woordiger van deze familie die sinds het pontificaat van Pius IV (1560-1565) 
een sterke devotie jegens Neri aan de dag legde, was Fabrizio Massimo. Het 
meest spectaculaire wonder dat aan Neri is toegeschreven, was ten behoeve 
van de familie Massimo. Neri wekte in 1583 Fabrizio’s pas gestorven zoon 
Paolo even tot leven, opdat deze zou kunnen biechten - en een plas doen - 
alvorens definitief uit het land der levenden te verdwijnen.119 Later waren 
Fabrizio Massimo en zijn zoon Pietro regelmatig in het gezelschap van Neri en 
daarmee ook van Gallonio te signaleren, bijvoorbeeld tijdens de Visita delle 
Sette Chiese, de processie die Neri ieder jaar organiseerde als alternatief voor 
het wereldlijke carnaval.120 Gallonio was zelf de biechtvader van Elena Massi-
mo, een dochter van Fabrizio die ook in het huis van Raida heeft gewoond, en 
schreef over haar de vita nadat zij in 1593 als dertienjarig meisje was gestor-

                                                 
118 Cistellini, San Filippo Neri, I, 781, 784-786; II, 788, 1132, 1138. 
119 U.M. Lang, ‘The miracle of St. Philip Neri in the Palazzo Massimo’, Annales Oratorii 2 
(2003) 87-108; Maria Teresa Bonadonna Russo, ‘Quarto centenario del miracolo di Casa 
Massimo’, L’Urbe 46 (1983) 1-12. 
120 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, 190-191 [A. Gallonio]; Cistellini, San 
Filippo Neri, I, 558 n. 19. 
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ven.121 Een van de gelegenheden waarbij Pompeo Pateri ontstemd raakte over 
het gedrag van Gallonio, was zijn afwezigheid op een moment dat de Congrega-
tie mankracht tekort kwam in 1592. In dat jaar, en later in 1596 opnieuw, 
verbleef Gallonio enige tijd in het familiekasteel van de Massimo in Arsoli, 
vijftig kilometer ten oosten van Rome.122 In oktober van 1592 trad Gallonio 
zelfs op als getuige bij de uitvaardiging van een document dat een conflict 
tussen Fabrizio Massimo en enkele tientallen van zijn vazallen in Arsoli be-
slechtte.123 

Behalve met deze adellijke Romeinse families, had Gallonio ook te ma-
ken met geestelijken buiten het Oratorium. Deels overlapten de aristocratische 
families en de geestelijkheid. Eerder zijn Pierpaolo en Giacomo Crescenzi 
genoemd, respectievelijk curiaal en abt. Een groot deel van de tweede helft van 
1599 was Gallonio in de abdij van Sant’Eutizio in Umbrië te gast bij abt Giaco-
mo Crescenzi om de Vita van Neri te voltooien voordat het aanstaande jubel-
jaar zou aanbreken.124 Een andere geestelijke die voortkwam uit de lokale adel, 
was Marcello Vitelleschi (1566-1638). Via hun moeders waren Marcello Vitel-
leschi en Pietro Massimo neven. Toen zij nog kinderen waren, liet Neri hen 
regelmatig samen bij hem spelen.125 Neri, Vitelleschi, Massimo en Gallonio 
deelden halverwege de jaren tachtig een rijtuig tijdens de Visita delle Sette 
Chiese, toen dit in een greppel stortte die door de stromende regen niet goed te 
zien was geweest. Niemand was gewond, maar het leek er even op dat een van 
de twee paarden klem zat en zou verdrinken. Uiteindelijk liep het goed af en 
konden zij hun weg vervolgen.126 Het kan een dergelijke gelegenheid zijn 
geweest die Gallonio en Vitelleschi met elkaar in contact bracht. 

Waar Gallonio voor zijn werken gebruik heeft gemaakt van manuscrip-
ten die niet behoorden tot de bibliotheek van de Congregatie, waren dit vaak 
handschriften uit de collectie van het kapittel van Santa Maria Maggiore. 
Vitelleschi, die in 1591 kanunnik werd bij die basiliek, is een voor de hand 
liggende leverancier van dergelijke informatie, te meer daar hij een inventaris 
heeft opgesteld van de documenten die het kapittel bezat.127 Marcello Vitel-
leschi was na 1595 betrokken bij de organisatie die Gallonio coördineerde, ten 
behoeve van de jaarlijkse vieringen ter ere van de overleden Neri.128 

                                                 
121 Bonadonna Russo, ‘Quarto centenario’, 3 nn. 14 en 15; Antonio Gallonio, Historia della 
divotissima et spiritualissima vergine di Giesu Christo Helena nobilissima romana ed. 
Domenico Rebaudengo (Rome 1857) 29 n. 1. 
122 Cistellini, San Filippo Neri, II, 909-910 n. 156 en 1085 n. 103. 
123 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 203 n. 565 [F. Massimo]. 
124 Cistellini, II, San Filippo Neri, 1324. 
125 Ibid., I, 98 n. 174. Marcello Vitelleschi was de zoon van Sigismonda de’Rustici, die ver-
want was met Lavinia de’Rustici, de eerste echtgenote van Fabrizio Massimo en de moeder 
van Pietro Massimo. Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 270-271 n. 704 [M. 
Vitelleschi]. 
126 Ibid., I, 278-279 [M. Vitelleschi], 13-14 [F. Della Molara], 190-191 [A. Gallonio]. 
127 Cistellini, San Filippo Neri, I, 604 n. 179; Antonio Maria Santarelli, Memorie notabili 
della Basilica di Santa Maria Maggiore, e di alcuni suoi canonici (Rome, Cavalli, 1647) 19-20. 
128 Zie hoofdstukken 2 en 3. 
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Verreweg de belangrijkste prelaat die Gallonio persoonlijk leerde ken-
nen die geen lid was van de Congregatie van het Oratorium, was kardinaal 
Federico Borromeo, de neef en opvolger van de later heilig verklaarde Carlo 
Borromeo. Zij moeten al in de eerste jaren van Borromeo’s verblijf in Rome, 
tussen 1586 en 1595, vriendschappelijke banden hebben ontwikkeld. Borro-
meo frequenteerde toen in ieder geval al het Oratorium, zoals toen hij in 1588 
de Vallicella bezocht en bij het diner aanschoof waar ook onder meer Fabrizio 
Massimo en diens zoon Pietro aanwezig waren.129 Gallonio’s omgang met de 
kardinaal was dermate familiair, dat hij op Neri’s verzoek van Borromeo ge-
daan kreeg dat deze een periodieke aalmoes schonk waarvan Neri deels kon 
leven.130 Gallonio deelde met de kardinaal de interesse voor hagiografie, zoals 
blijkt uit hun briefwisseling van na 1595.131 Volgens Gallonio hielden hij en de 
kardinaal elkaar regelmatig gezelschap.132 Borromeo kende Gallonio goed 
genoeg om na diens dood aan Zazzara te kunnen uitleggen wat het innerlijke 
kruis was geweest, waar de overledene naar eigen zeggen jaren aan had gele-
den. Het was een voortdurende angst geweest om God te beledigen.133  

Gallonio stierf tamelijk jong, toen hij 49 was, op 16 mei 1605, de dag 
van de verkiezing van Paulus V (1552-1621). Typerend is de reactie van het 
bestuur van het Oratorium. Nadat hij was overleden, verbood de Congregatie 
nog dezelfde dag de wekelijkse bijeenkomst van een groep niet nader genoem-
de heren en biechtelingen in de kamer van Gallonio, omdat dit een ongebruike-
lijk en eigenaardig gebruik was, dat lastige gevolgen kon hebben. Zijn dood 
deed sommige oratorianen verdriet, maar het moet ook een opluchting geweest 
zijn dat zijn eigenzinnige werkwijze geen pijnlijke situaties meer kon veroorza-
ken.134 Gallonio stierf na een kort maar bewogen ziekbed dat gepaard ging met 

                                                 
129 Cistellini, San Filippo Neri, I, 558 n. 19; III, 1497. 
130 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 192 [A. Gallonio]. 
131 Francesco Zazzara schreef eens namens Gallonio aan de kardinaal om documentatie te 
vragen over de levens van 26 heilige bisschoppen van Milaan: Cistellini, San Filippo Neri, III, 
1497 met n. 132; Gallonio vroeg Borromeo zelf in 1604 om een afschrift van de historia van 
de martelaars Taracus, Probus en Andronicus: ‘La causa che hora mi ha spinto à scriverle e 
stato particolarmente per pregarla che mi voglia fare havere una copia della historia de santi 
martyri Taraco, Probo, et Andronico, che mi ricordo haverla veduta in Roma in uno mano-
scritto antico di V. S. Ill.ma, il quale mi pare che mandasse à Milano, era quel manoscritto, si 
male non mi ricordo, della sua Badia, [..]’ Gallonio aan Borromeo, 1604 jan 23. BA Ms. 
G.193inf f. 38ro.  
132 ‘[..] quando eravamo insieme (che era spesso) non si ragionava d’altri, che della santità del 
detto p. Filippo.’, Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 195-196 [A. Gallonio]. 
133 ‘[..] era q.a sua croce per quanto dalle parole piu volte da lui detteme hó possuto com-
prendere, et anco per quello che doppo la morte di d.o P. Ant.o mi disse l’Ill.mo s.r car.le 
Borromeo, era dico un continouo timore, et spavento di non offendere S. D. M.a et essendo 
q.o timore cosa interiore, et spirituale, tanto spesse volte per operatione del Demonio se 
gl’accresceva, che essendo in letto, et di mezza notte, si levava, gridava á Dio, si gettava per 
terra, et perseveva [..] in orazione.’, Aringhi, ‘Le vite, e detti de padri, e fratelli’ in: BibVal Ms. 
O.58 ff. 365ro-365vo; overgenomen in Ricci, ‘Breve notitia di alcuni suoi compagni’, 177-178. 
134 Cistellini, San Filippo Neri, III, 1698-1700 met n. 21; ACO Vol. C.I.5 f. 85 en Vol. P.I.3 nr. 
9.3. 
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delirische koorts. Terwijl hij volgens de gepubliceerde biografie van Giacomo 
Ricci zijn laatste momenten in rust beleefde, komt in een onuitgegeven dossier 
van Paolo Aringhi een variant voor volgens welke Gallonio schreeuwend zijn 
einde tegemoet ging. Hij smeekte Pietro Consolini om hulp opdat God hem zo 
snel mogelijk uit het Vagevuur zou bevrijden. Ondanks de geruststellende 
woorden van vader Consolini, raakte Gallonio buiten zinnen voordat hij zijn 
laatste adem uitblies.135 
 Van deze lastige oratoriaan, onstuimige asceet, favoriet van Neri, 
eigengereid maar met nuttige contacten in de wereld en in de kerk, zal ik in de 
hiernavolgende hoofdstukken de hagiografische werken bestuderen. Hoewel 
het lidmaatschap van het Oratorium van Rome een definiërend gegeven was in 
al zijn gedocumenteerde activiteiten, had hij voortdurend interactie met gees-
telijken en leken buiten de Congregatie: Vitelleschi, Borromeo, zijn biechtdoch-
ters, zijn jongens, de families Crescenzi en Massimo. De inspanningen en 
aspiraties van geestelijken en leken binnen en buiten het Oratorium maakten 
deel uit van de werkvelden die centraal staan in dit boek. 
 
 

                                                 
135 ‘P. Pietro vi prégo per carità, che dopo morirò mi aiuterá a liberarmi quanto prima dalle 
pene del Purgatorio. Aiutatemi Padre, Aiutatemi, e non vi scordate di me. Il ciò detto fu [..] 
da esso con dolci parole consolato, et esortato a non temere, ma a confidare nella bonta, e 
misericordia del Signore, e nell’orationi di tutti i Padri che l’harebbono con la loro carità, e 
conforme all’obbligo suo, aiutato. Ne passò molto che cominciò il male ad ocuparla testa e da 
indi in poi stando come fuori di se non parlò più à proposito. Gli fu fatta la racomandatione 
dell’anima.’, Aringhi, ‘Le vite, e detti de padri, e fratelli’ in: BibVal Ms. O.58 f. 372vo. 
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Afbeeldingen hoofdstuk 1 
 

 
1a - Chiesa Nuova. 
 

 
1b - Chiesa Nuova in de achttiende eeuw, ets, uit: Giuseppe Vasi, Delle magnificenze di 
Roma antica e moderna VII Libro settimo che contiene i conventi e case dei chierici 
regolari (Rome, Pagliarini, 1756) 137. 
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1c - detail van Antonio Tempesta, Mappa di Roma, 1593, uit: Sebastian Buffa ed., The 
illustrated Bartsch XXXVII Antonio Tempesta (New York 1984), met het oosten aan de 
bovenkant.  
a: Chiesa Nuova 
b: Palazzo Madama 
 

a

b 
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 1d - Tekeningen Maarten van Heemskerk, uit: Carla Ficola e.a. ed., Palazzo Madama: 
dalla famiglia Medici al Senato (Rome 2001). 
 
 

 
1e - Detail van afbeelding 1d met links de Torre de’Crescenzi. 




