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Hagiografie en geschiedschrijving 
 

2.1 Inleiding 
Gallonio heeft een groot deel van zijn leven besteed aan het verzamelen en 
bewerken van hagiografische teksten. In dit hoofdstuk komt het meest voor de 
hand liggende aspect van Gallonio’s werk aan bod. Heiligen behoorden tot het 
verleden, teksten over heiligen waren per definitie historische teksten. Dit 
verleden kon zich beperken tot de decennia voorafgaand aan het moment dat 
de levensverhalen op schrift werden gesteld, zoals in het geval van de Vita van 
Filippo Neri, maar in veel gevallen reikte dit verleden eeuwen terug, tot in de 
Late Oudheid. 

In het Oratorium van Rome was het mondeling en schriftelijk presen-
teren van teksten over heiligen, evenals teksten over kerkgeschiedenis en 
christelijke moraal, een dagelijkse bezigheid. Gallonio presenteerde in zijn 
hagiografische teksten antieke modellen van christelijke roem en martelaar-
schap. Een groot deel van de heiligen waarover Gallonio teksten heeft verza-
meld, leefde in de eerste eeuwen van het christendom. Dit maakte in essentie 
geen verschil met middeleeuwse en meer recente heiligen. Heiligen werden in 
alle tijdperken geacht vergelijkbare eigenschappen te hebben gehad. De Oud-
heid had echter wel de bijzondere aandacht van kerkelijke schrijvers in de 
Contrareformatie. Hoe korter de heiligen na het leven van Christus en de 
Apostelen hadden geleefd, des te overtuigender was de stelling dat ze Gods 
woord hadden nagevolgd zonder dat dit in de loop van de tijd onderhevig was 
geweest aan onzuivere menselijke interpretatie.  

Gallonio heeft van laat-antieke heiligen en, in mindere mate, van mid-
deleeuwse heiligen, het voorbeeldige levensverhaal willen presenteren in de 
meest waarheidsgetrouwe variant, ter instructie en onderricht van tijdgenoten. 
Hiertoe betrok hij zo veel mogelijk bronnen bij zijn teksten, bronnen die soms 
onconventioneel waren. Tegelijkertijd heeft hij in de levensloop van zijn eigen 
tijdgenoten manifestaties zichtbaar willen maken van dezelfde goddelijke 
uitverkorenheid, die ook historische heiligen had gekenmerkt. Met name paus 
Clemens I (†97ca.) en de kerkvader Gregorius (540ca.-604) waren historische 
personages die Gallonio en de overige oratorianen opvoerden als ideale voor-
gangers waar geestelijken in de zestiende eeuw zich aan konden spiegelen. 
 

2.2 Hagiografie en Historia sacra 
Gallonio verzamelde de meest uiteenlopende historische teksten met hagiogra-
fische elementen erin. Hij putte hieruit voor zijn eigen werken over heiligen. 
Het gemak waarmee de priester historische elementen uit bronteksten van 
verschillende genres, uit verschillende periodes en van verschillende geografi-
sche herkomst haalde en deze elementen combineerde in zijn eigen geschrif-
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ten, is een gevolg van een perceptie van de geschiedenis die afweek van de 
onze. Het verleden was in deze perceptie niet geheel afgesloten en daarmee 
irrelevant voor de eigen tijd geworden, maar leek tal van gebeurtenissen en 
kenmerken te vertonen die zich in de eigen tijd opnieuw konden voordoen. 
 
Hagiografische genres 
De eerste helft van 1595 correspondeerde Fabrizio Paolucci (1556-1625), een 
geestelijke in Rome, driftig met allerlei mensen in Noordoost-Italië om voor 
Gallonio bronteksten bij elkaar te krijgen.1 Hij liet bijvoorbeeld vragen aan 
Francesco Quaini in Imola, 32 kilometer van Bologna, of deze wilde inventari-
seren welke heiligen in zijn stadje werden vereerd. Quaini antwoordde Paolucci 
dat hij vitae van de vroegmiddeleeuwse heiligen Johannes Cassianus en Petrus 
Chrysologus meteen beschikbaar had, afkomstig uit stukken geschiedenis van 
Imola. Hij had van deze heiligen ook de biografische teksten die onderdeel 
waren van hun officium, de liturgische viering ter gelegenheid van hun feest-
dagen.2  
 Quaini destilleerde de vitae van de heiligen Cassianus en Chrysologus 
uit geschiedschrijving. Hij stond niet stil bij de verhouding hiervan tot liturgi-
sche teksten en andere historische bronnen. De oratorianen gebruikten deze 
teksten voor hun eigen werk. In het geval van Gallonio bestond het eigen werk 
met name uit nieuwe heiligenlevens. Teksten over heiligen konden in verschil-
lende genres voorkomen, verschillende vormen hebben en als bron dienen voor 
nieuwe hagiografische teksten. Een summiere vermelding in een kerkelijke 
kroniek kon letterlijk terugkomen in een literair verzorgde biografie, of in een 
streng gereguleerd liturgisch vers. Gallonio verzamelde de meeste vormen, 
genres, door elkaar, en heeft zelf een aantal hagiografische genres beoefend. 
 De eerste christelijke hagiografische teksten waren de acta en passio-
nes martyrum, die min of meer schematisch de gewelddadige dood beschreven 
van de slachtoffers van christenvervolgingen. Hagiografie vermengde zich na 
haar eerste manifestaties in verschillende vormen met panegyrische biografie 
en geschiedschrijving. In de Middeleeuwen ontwikkelde zich de biografische 
vita, met een vaste opbouw: het levensverhaal van de heilige van de geboorte 
tot de dood, met vervolgens vaak een overzicht van de wonderen en de deug-
den die de heilige voor de mensheid herkenbaar moet maken als een uitverko-

                                                 
1 De correspondentie van Paolucci en enkele anderen die betrekking hebben op de groot-
schalige hagiografische onderneming van Gallonio zijn met name terecht gekomen in BibVal 
Mss. H.3 en H.8I. In § 6.2 zal meer aandacht zijn voor het netwerk van correspondenten. 
2 ‘L’altra sera altardi da ms. Francesco Bandini intesi il desiderio di V.S. di havere di quà la 
[stata] de Corpi Santi, che se ritrovano nella nostra Città, con la vita loro, Pertanto havendo 
alcuni fragmenti dell’Historie della Città me so posto a cercare, et hò trovato di presente 
l’incluse vite di santi Cassiano, et Santo Petro Crisologo, le quali mando à V.S. assieme con le 
lettioni, che nelle loro feste la nostra Città legge e celebra nell’officii santi. [..]’, BibVal Ms. 
H.3 ff. 41ro.  
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rene van God.3 Hagiografische teksten zijn over het algemeen sterk gestileerd. 

Het taalgebruik kan zeer eenvoudig zijn maar ook complex en retorisch. De 
vertelling kan ongedateerd en ongelocaliseerd zijn, of juist veel historische 
context bevatten, zoals beschrijvingen van de plaats van handeling en van de 
secundaire personages en hun verwanten. De teksten kunnen een variabele 
hoeveelheid bijbelse, patristieke of hagiologische ontleningen bevatten. De 
kortste hagiografische tekst is een vermelding van de naam van een heilige in 
een liturgisch naslagwerk. Hagiografische teksten kunnen echter ook honder-
den pagina's lang zijn.4 
 Veelvoorkomende genres van hagiografische teksten waarin tekstuele 
conventies de handelingsvrijheid van auteurs sterk beperken, zijn martyrologia 
en de lectiones van een officium. Een martyrologium bevat beknopte beschrij-
vingen van het leven en de dood van meerdere heiligen, en van de omzwervin-
gen van hun relieken. Het martyrologium kreeg in het laatste kwart van de 
zestiende eeuw een vaste plaats in de constellatie van liturgische standaard-
werken die in de nasleep van het Concilie van Trente (1545-1563) tot stand 
kwam. Cesare Baronio, de ordegenoot van Gallonio en de auteur van de Anna-
les Ecclesiastici, was een belangrijk lid van de commissie die het tridentijnse 
Martyrologium Romanum verzorgde. Met dit boek moest definitief vast komen 
te liggen welke heiligen de katholieke kerk in de hele wereld hoorde te vereren. 
Dit was nauw gerelateerd aan de samenstelling van het Breviarium Romanum. 
Daarin waren de liturgische handelingen voor iedere dag van het jaar te vinden. 
Tot deze liturgische handelingen behoorde ook het eerbetoon, in de vorm van 
het officium, aan de heiligen die dag na dag vereerd werden. Het officium 
bevatte de lectiones, korte biografische teksten waarmee op gezette tijden van 
de dag de cultus voor een heilige gestalte krijgt.5 

Terwijl martyrologium en officium in de tweede helft van de zestiende 
eeuw gestandaardiseerd werden, waren de genres van verhalende en lyrische 
teksten over heiligen verder weinig vastomlijnd. Een heiligenleven kon makke-
lijk het karakter krijgen van een verzameling wonderen, in de levensbeschrij-
ving van een martelaar nam het feitelijke martelaarschap soms de meeste 
ruimte in beslag. In de vijftiende en vroege zestiende eeuw hadden humanisten 
geprobeerd hagiografische levensbeschrijvingen sterker volgens het model van 
de klassieke biografie op te zetten. Erasmus’ vita van de kerkvader Hiëronymus 

                                                 
3 René Aigrain, L’Hagiographie: ses sources, ses methodes, son histoire (Brussel 2000, 
ongewijz. herdr. 1953) 132-170; Hippolyte Delehaye, Les légendes hagiographiques (Brussel 
1973, ongewijz. herdr. 19554 [Brussel 1905]) 12-100. 
4 Régis Boyer, ‘The typology of medieval hagiography’ in: Hans Bekker-Nielsen e.a. ed., 
Hagiography and medieval literature: a symposium (Odense 1981) 27-36, aldaar 31-35. 
5 Giuseppe Antonio Guazzelli, ‘Cesare Baronio e il Martyrologium Romanum: problemi 
interpretativi e linee evolutive di un rapporto diacronico’ in: Massimo Firpo ed., Nunc alia 
tempora, alii mores. Storici e storia in età postridentina. Atti del Convegno internazionale 
Torino, 24-27 settembre 2003 (Florence 2005) 47-89, aldaar 55-59; Aigrain, L’Hagiographie, 
11-106; Simon Ditchfield, Liturgy, sanctity and history in Tridentine Italy: Pietro Maria 
Campi and the preservation of the particular (Cambridge etc. 1995) 19-44. 
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(345ca.-420) was hiervan de meest concrete uitwerking. Opsommingen van 
wonderen waren uit den boze, de lof voor de protagonist moest vooral zijn 
christelijke deugden betreffen. Dit type hagiografie sloeg niet aan. De staccato 
stijl en de vaste wonderbaarlijke elementen bleven uiteindelijk bepalend voor 
hagiografische teksten. De humanistische voorliefde voor de antieke genres 
van biografie en geschiedschrijving was moeilijk te verenigen met de clericale 
beoefening van de middeleeuwse genres van hagiografie.6  

Toch lieten humanistische tendenzen de hagiografie niet onberoerd. In 
de loop van de zestiende eeuw probeerden schrijvers van heiligenlevens en 
compilatoren van hagiografische verzamelwerken hun teksten als een vorm 
van geschiedschrijving op betrouwbare bronnen te baseren.7 Ook de inspan-
ningen van Gallonio zo veel mogelijk varianten van hagiografische teksten bij 
elkaar te brengen, is hiervan een uiting. Uit een vluchtig overzicht van de 
verzameling handschriften die in eerste instantie aan Gallonio toebehoorde, 
blijkt onmiddellijk dat hij zich niet heeft beperkt tot een bepaald genre. Vitae, 
passieverhalen, mirakels, lokale verzamelwerken, hymnes en liturgische 
teksten zijn zonder onderscheid samen in dikke banden terechtgekomen. De 
diversiteit van bronnen die Quaini in zijn brief aanstipte voor de levensverha-
len van Cassianus en Chrysologus, is typerend voor de totale collectie van 
Gallonio. 

Gallonio’s eigen hagiografische productie is begonnen met mondelinge 
voordrachten in het Oratorium van Rome. Iedere middag konden bezoekers 
naar believen een bijeenkomst van het Oratorium bijwonen. Dit zogenaamde 
Oratorio Grande was zorgvuldig opgezet. Tijdens de binnenkomst van de 
bezoekers vond de lezing van een morele of spirituele tekst plaats. Wanneer er 
genoeg publiek was gearriveerd, begon een aan het Oratorium verbonden 
spreker een voordracht te houden, vaak naar aanleiding van de gelezen tekst. 
Vervolgens stond een tweede spreker op, die inhaakte op de voordracht van de 
eerste persoon. In de vorm van een dialoog werkten de sprekers een thema 
goed uit. Hierna volgden nog twee voordrachten: een over kerkgeschiedenis, 
een over het leven van een heilige. De besproken heilige was een aanknopings-

                                                 
6 Simon Ditchfield, ‘Sanctity in Early-Modern Italy’, Journal of Ecclesiastical History 47 
(1996) 98-112, aldaar 105-10; Idem, Liturgy, sanctity and history, 117-123; Adriano Pros-
peri, ‘L’elemento storico nelle polemiche sulla santità’ in: Gabriella Zarri ed., Finzione e 
santità tra medioevo ed età moderna (Turijn 1991); volgens Eric Cochrane hebben 
hagiografie en kerkgeschiedenis zich los van de profane geschiedschrijving ontwikkeld. Hij 
heeft weinig waardering voor historia sacra, die behoudender en meer manipulatief zou zijn 
dan profane geschiedschrijving. Eric Cochrane, Historians and historiography in the Italian 
Renaissance (Chicago en London 1981) 445-478; D.M. Webb, ‘Sanctity and history: Antonio 
Agli and humanist historiography’ in: P. Denley en C. Elam ed., Florence and Italy: Renais-
sance studies in honour of Nicolai Rubinstein (Londen 1988) 297-308. Voor de vita van 
Hiëronymus, geschreven door Erasmus van Rotterdam: André Godin, ‘Erasme biographe 
patristique: Hieronymi Stridonensis vita’, Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 50 
(1988) 691-706. 
7 Sofia Boesch Gajano, ‘Dai leggendari medioevali agli Acta Sanctorum’, Rivista di Storia e 
Letteratura Religiosa 21 (1985) 219-244, aldaar 223-235. 
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punt voor uitweidingen over hoe een christen hoorde te leven. Nadat Gallonio 
zich in 1577 had aangesloten bij de groep rond Neri, heeft hij zich toegelegd op 
de voordrachten over de levens van heiligen.8 Zoals Baronio naar aanleiding 
van zijn kerkhistorische voordrachten de Annales Ecclesiastici heeft voorbereid 
en uitgewerkt, zo moet Gallonio ten behoeve van zijn hagiografische voor-
drachten ook hagiografisch materiaal hebben verzameld en op schrift zijn gaan 
stellen.9 
 Gallonio hield zich als priester in zijn pastorale activiteiten vooral met 
het geestelijke onderricht van adellijke jonge dames bezig. In zijn eerste gepu-
bliceerde hagiografische werk richtte de confessore delle zitelle zich dan ook 
tot een publiek van jonge vrouwen. Aanvankelijk had dit boek een omvangrijke 
verzameling heiligenlevens van vrouwelijke maagden moeten worden, voor een 
groot deel laat-antieke martelaressen, uit heel Europa. Deze verzameling had 
hij willen aanvullen met een overzichtswerk waarin hij de folteringen recon-
strueerde waarmee de martelaressen onder handen waren genomen. De Histo-
ria delle sante vergini romane, de Historia delle sante vergini forestiere en het 
Trattato de gli instrumenti del martirio hadden zo in een keer moeten uitko-
men.10 Uiteindelijk gaf Gallonio alleen het gedeelte over de Romeinse maagden 
en het traktaat over de martelinstrumenten als afzonderlijke publicaties uit.11 

                                                 
8 ‘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 ff. 361ro-364ro, aldaar f. 369ro. Voor de bi-
jeenkomsten van het Oratorium: Maria Teresa Bonadonna Russo, ‘Origine e sviluppo 
dell’Oratorio di San Filippo Neri’, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 55 (2001) 3-17, 
aldaar 11-15; Antonio Cistellini, San Filippo Neri, l’Oratorio e la Congregazione oratoriana. 
Storia e spiritualità (Brescia 1989) I, 78-83, 231. 
9 Voor de kerkhistorische voordrachten ten behoeve waarvan Baronio begon historisch 
materiaal te verzamelen: Stefano Zen, Baronio storico. Controriforma e crisi del metodo 
umanistico (Napels 1994) 17-19. 
10 Giuseppe Finocchiaro, Cesare Baronio e la Tipografia dell’Oratorio: impresa e ideologia 
(Florence 2005) 87-89; zie ook de brief van Antonio Gallonio aan Antonio Talpa, Rome 
1591, ‘Mi sono sforzato metter insieme tutte le vergini romane, particularmente raccolte da 
manoscritti antichi nostri e di altri; nel fine di ciascheduna historia ho assegnato il tempo 
della lor morte, gli autori gravi che ne scrivono o ne fanno mentione; di poi, levate via alcune 
difficoltà pertinenti alla verità dell’historia, inoltre nominati i parenti o altri di quella 
famiglia santi, e riferiti succintamente gli atti loro, finalmente poste nella seconda parte 
molte historie di vergini forastiere col medesimo ordine, et un trattato nel principio diviso 
in quindici capitoli de gli instrumenti e modi di martirizzare usati da gli antichi contra i 
christiani con le loro figure in rame, che saranno quaranta di numero per lo meno, et al 
presente ne ho in ordine ventitré, le quali danno, per la gratia del Signore, grandissima 
divotione e soddisfattione ad ognuno che le vede.’ Cistellini, San Filippo Neri, I, 730-731 n. 
17. 
11 Antonio Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio (Rome, Donangeli, 1591) +2ro-
+2vo; Idem, Historia delle sante vergini romane (Rome, Donangeli, 1591) *3ro-*3vo. Simon 
Ditchfield heeft overtuigend betoogd dat het werkelijke tijdstip van uitgave van de Historia 
delle sante vergini romane, in de versie die nu bekend is, na 9 september 1593 moet zijn 
geweest. Simon Ditchfield, ‘An early christian school of sanctity in tridentine Rome’ in: Idem 
ed., Christianity and community in the West: essays for John Bossy (Aldershot etc. 2001) 
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Het is echter belangrijk dat Gallonio deze werken aanvankelijk had bedacht als 
onderdelen van één project. In deze in de volkstaal geschreven verzameling 
heiligenlevens wilde hij aan zijn publiek voorbeelden van heiligheid voorscho-
telen in de volgorde van de liturgische kalender om dagelijks te kunnen over-
denken. Daarbij besteedde hij veel aandacht aan de reconstructie van de waar-
neembare tekens van de heiligheid van de maagden, met name de instrumen-
ten waarmee ze zijn gefolterd en de lokalisering van hun lichamelijke resten, 
hun relieken. 
 Enkele jaren eerder had Giovanni Battista Natolini in Venetië het 
Legendario delle santissime vergini uitgebracht.12 Dit boekje beschrijft de 
levens van 31 heilige, maagdelijke martelaressen. Het heeft een vergelijkbare 
opzet als de Historia delle sante vergini romane en is door Gallonio duidelijk 
betrokken bij de totstandkoming van zijn eigen boek over heilige maagden. Hij 
heeft er een exemplaar van bezeten, goed bestudeerd en zelf druk beschreven. 
Op de binnenkant van de kaft aan de achterzijde heeft hij een lijst geschreven 
van vrouwelijke heiligen. De lijst komt, op enkele namen na, overeen met de 
heilige maagden die in de Historia delle sante vergini romane voorkomen.13 
Het Legendario was voor Gallonio een referentiekader voor zijn eigen werk 
over vouwelijke heiligen.  

De oriëntatie van Gallonio op jonge vrouwelijke gelovigen kwam enke-
le jaren later weer tot uitdrukking in zijn korte levensbeschrijving van Elena 
Massimo. Deze voorbeeldige biechtelinge van de priester was op dertienjarige 
leeftijd ziek geworden en gestorven. Gallonio heeft haar vroomheid en de 
wilskracht waarmee ze haar lijden onderging, gevierd in een vita die hij waar-
schijnlijk uitsluitend bestemde voor de familie Massimo. In de negentiende 
eeuw heeft Domenico Rebaudengo, bibliothecaris van de Congregatie, het 
manuscript gevonden en uitgegeven.14 
                                                                                                                   
183-205, aldaar 187-188 n. 11, 193 n. 35. Gallonio noemt namelijk de dood van Elena 
de’Massimi, die pas in 1593 plaatsvond. Exemplaren van een andere druk bevinden zich in 
de Biblioteca Apostolica Vaticana en in de Biblioteca Alessandrina. De gravures van dit 
exemplaar zijn anders, primitiever, en het aantal gravures is beperkt waardoor meerdere 
historie dezelfde gravure hebben. De indeling van dit exemplaar is dezelfde als die van de 
bekende editie. Ook het tijdstip waarop Trattato de gli instrumenti di martirio uitkwam, is 
in werkelijkheid misschien later geweest. Baronio heeft op 18 juni 1592 in een brief aan 
Antonio Talpa geschreven ‘Mi sono messo a questi giorni, sapendo che il detto p. ms. 
Antonio scrive un libro delli instrumenti dei martyrii, oltra quelli che sono nell’Annotatione 
del Martyrologio Romano, darne altri loci reconditi, [..].’ Baronio introduceert het boek als 
een noviteit, niet als de Latijnse editie van het reeds uitgegeven Italiaanse traktaat. Zen, 
Baronio storico, 119 n. 8. 
12 Giovanni Battista Natolini, Legendario delle santissime vergini le quali volsero morire per 
il nostro Signore Giesu Christo (Venetië, Bonelli, 1586). 
13 Het exemplaar dat in het bezit is geweest van Gallonio, bevindt zich in de Biblioteca 
Vallicelliana met de signatuur S.Borr.F.II.142. 
14 Antonio Gallonio, Historia della divotissima et spiritualissima vergine di Giesu Christo 
Helena nobilissima romana ed. P. Domenico Rebaudengo (Rome 1857); de oorspronkelijke 
versie is Idem, ‘Historia della divotissima et spiritualissima Vergine di Giesu Christo Helena 
Nobilissima Romana di Casa Massimi scritta Da Antonio Gallonio Romano della Congregati-
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Het traktaat over de instrumenten van martelaarschap heeft Gallonio 
na de publicatie in 1591 bewerkt tot een Latijnse versie. De sanctorum marty-
rum cruciatibus liber is drie jaar later uitgekomen. Het boek is zo los komen te 
staan van de verzameling heiligenlevens waar het Trattato de gli instrumenti di 
martirio deel van uitmaakte. Het is een op zichzelf staand overzichtswerk over 
de fysieke werking van de folteringen waaraan martelaars zijn blootgesteld. In 
zijn opzet vertoont het gelijkenissen met de Romeinse oudheidkunde die in 
deze jaren bloeide. De introductie van juridische elementen en verwijzingen 
naar het zeer recente verleden maken het boek actueel en polemisch. De twee 
versies van het boek over martelaarschappen zijn in het oeuvre van Gallonio de 
werken die het minst duidelijk passen binnen een bestaand genre. 

In dezelfde jaren ontstond een tweede project, dat beter paste in con-
ventionele hagiografische genres maar ook veel ambitieuzer was. In 1592 
schreef Gallonio aan Antonio Talpa dat hij een verzameling heiligenlevens tot 
stand wilde brengen in aanvulling op het verzamelwerk dat al twee decennia 
internationaal de toon aangaf: De probatis sanctorum historiis van de Keulse 
kartuizer Laurentius Surius (1522-1578). Gallonio wilde de levens van heiligen 
uitwerken die Surius had overgeslagen of gebrekkig had beschreven. Gallonio 
ging uit van antieke manuscripten en schreef in het Latijn.15 Het concrete 
resultaat van dit voornemen is te vinden in de laatste drie banden van de reeks 
manuscripten in de Biblioteca Vallicelliana, met de titel Vitae sanctorum qui 
post Christi ascensum vixerunt, de levens van heiligen die in de eerste eeuwen 
na Christus hadden geleefd.16 Deze manuscripten bevatten de beschrijvingen 
van de levensloop en de gegevens over de begrafenis en de latere omzwervin-
gen van de relieken van 200 tot 250 individuele heiligen of groepen heiligen. 
Voor iedere heilige of groep heiligen zijn de relevante bronnen bij elkaar gezet. 
Gallonio heeft de chronologie en de geografie van de heiligenlevens en de 
identiteit van de erin voorkomende personen steeds uitvoerig besproken. Het 
zou een zeer zorgvuldige uitwerking zijn geworden van de beschikbare histori-
sche documentatie van laat-antieke heiligen. Als dit werk ooit was voltooid, zou 
het qua opzet en volledigheid hebben geleken op de eerste grootschalige hagio-
grafische ondernemingen van de Belgische jezuïeten, met name de Fasti sanc-
torum van Heribert van Rosweyde (1569-1629). Dit verzamelwerk over Belgi-
                                                                                                                   
one dell’Oratorio’, BibVal Ms. I.11. Voor de private bestemming van het werkje, zie Idem, 
Historia della divotissma et spiritualissima vergine Rebaudengo ed., 3-4. 
15 Cistellini, San Filippo Neri, II, 787 n. 69. Het gaat om Laurentius Surius, De probatis 
sanctorum historiis (Keulen, Calenius, 1570-1581). Over Surius: Serena Spanò Martinel-
li, ’Cultura umanistica, polemica antiprotestante, erudizione sacra nel “De probatis Sancto-
rum historiis” di Lorenzo Surio’ in: Sofia Boesch Gajano ed., Raccolte di vite di santi dal XIII 
al XVIII secolo: strutture, messaggi, fruizioni (Fasano 1990) 131-141; Hildegard He-
benstreit-Wilfert, Wunder und Legende. Studien zu Leben und Werk von Laurentius Surius 
(1522-1578), insbesondere zu seiner Sammlung “De probatis Sanctorum historiis (Tübingen 
1975); Paul Holt, ‘Die Sammlung von Heiligenleben des Laurentius Surius’, Neues Archiv der 
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 44 (1922) 341-364. 
16 De volumes met de ‘Vitae Sanctorum Qui post Christi ascensum vixerunt’ zijn: BibVal 
Mss. H.21, H.22, H.23. 
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sche heiligen dat Rosweyde twee jaar na de dood van Gallonio heeft uitgegeven, 
geldt als een voorproefje van de eerste delen van de Acta Sanctorum die Jean 
Bolland (1596-1665) en Daniel van Papenbroek (1628-1714) enkele decennia 
later begonnen te publiceren.17 Gallonio’s Vitae sanctorum qui post Christi 
ascensum vixerunt hadden tussen deze projecten niet misstaan. 
 In oktober 1595 vroeg Claudio Paci (1538ca.-1608), een edelman uit 
Rimini, in een brief aan Paolucci of Gallonio al opschoot met zijn werk over de 
levens van de heiligen, hiermee doelend op de Vitae sanctorum qui post Christi 
ascensum vixerunt.18 Het zou nooit afkomen. In mei van dat jaar was Neri 
gestorven, wat een zware wissel trok op de hagiografische productie van Gallo-
nio. Hij begon nagenoeg onmiddellijk met een private verering van de overle-
den priester, waarvoor dagelijks volgelingen van de overleden leider in zijn 
eigen kamer bij elkaar kwamen. Een jaar later werd in de kamer van Neri een 
altaar geplaatst. Gallonio werd verantwoordelijk voor de vieringen die daar ter 
ere van Neri werden gehouden. Gallonio begon in 1597 de Vita van Neri te 
schrijven. Hij schreef in eerste instantie in het Latijn, maar al snel is hij tegelij-
kertijd aan een Italiaanse tekst gaan werken. In 1600, een jubileumjaar, was de 
Latijnse versie klaar voor publicatie. Een jaar later kwam de Italiaanse versie 
uit.19 De teksten van de twee versies van de Vita waren sterk afhankelijk van de 
verklaringen over het leven van Neri, van getuigen die een notaris sinds augus-
tus hoorde namens de curie.20 De totstandkoming van de Vita van Neri is nauw 
gerelateerd aan de juridische procedure ten behoeve van de canonisatie van 
deze tijdgenoot van Gallonio. Tegelijkertijd was ze echter een hagiografische 

                                                 
17 Heribert Rosweyde, Fasti sanctorum quorum vitae in belgicis bibliothecis manuscriptae. 
Item acta praesidalia sanctorum martyrum Tharaci, Probi, et Andronici (Antwerpen, Plan-
tijn, 1607). Over de bollandisten: Aigrain, L’Hagiographie, 329-350; Paul Peeters, L’oeuvre 
des Bollandistes (Brussel 1961). 
18 ‘Che fece il m.to R.do P. Gallonio circa l’opera sua delle Vite de Santi, l’ha egli tirata 
avanti?’, BibVal Ms. H.8I f. 230ro. 
19 Antonio Gallonio, Vita beati patris Philippi Nerii Florentini Congregationis Oratorii 
fundatoris in annos digesta (Rome, Zannetti, 1600); Idem, Vita del beato padre Filippo Neri 
fiorentino fondatore della Congregatione dell’Oratorio (Rome, Zannetti, 1601). In de eerste 
helft van 1600 was de Latijnse Vita klaar voor de drukpers en verkreeg Gallonio pauselijke 
toestemming het boek te verspreiden. Begin 1601 kwam vervolgens de Italiaanse editie uit. 
Cistellini, San Filippo Neri, II, 1362, 1403; ACO Vol. A.III.51 nr. 3. Van de Latijnse Vita is 
nog tijdens Gallonio’s leven, in 1602, een nieuwe editie uitgekomen in Mainz, en na zijn 
dood heeft Zazzara in Napels een tweede editie van de Italiaanse versie laten drukken: 
Antonio Gallonio, Vita beati patris Philippi Nerii Florentini Congregationis Oratorii funda-
toris (Mainz, Lippius, 1602) en Idem, Vita del Beato Padre Filippo Neri fiorentino fondatore 
della Congregatione dell’Oratorio (Napels, Roncagliolo, 1608). Wanneer ik in het hiernavol-
gende alleen naar de Italiaanse editie verwijs, is de passage gelijk aan de overeenkomstige 
passage in de Latijnse editie, tenzij in de hoofdtekst anders is vermeld. 
20 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; Idem, San Filippo Neri, II, 983-986, 
1057-1059, 1203; Francesco Zazzara, ‘Diario delle onoranze a S. Filippo Neri dalla morte alla 
canonizzazione’, ed. Giovanni Incisa della Rocchetta, Quaderni dell’Oratorio 6 (1966) 1-28, 
aldaar 3-4. 
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tekst in een eeuwenoude traditie. De auteur zorgde dat de tekst voldeed aan de 
structurele en inhoudelijke conventies van de ‘monografische’ vita, een om-
vangrijk heiligenleven over één persoon. 

In 1596 creëerde Clemens VIII (1592-1605) zijn biechtvader Cesare 
Baronio kardinaal. Baronio koos de vervallen basiliek gewijd aan Nereus en 
Achilleus tot zijn titelkerk. De kersverse kardinaal liet de relieken van de heili-
gen Nereus en Achilleus, en hun meesteres, Flavia Domitilla, in 1597 in een 
luisterrijke processie naar zijn titelkerk overbrengen.21 Gallonio heeft naar 
aanleiding van deze gebeurtenis twee gelegenheidsboekjes samengesteld, 
waarin hij de levens en de dood van Flavia Domitilla, Nereus en Achilleus 
beschrijft, en daarnaast van nog elf heiligen waarmee zij volgens de overleve-
ring te maken hadden gehad. Van dit boekje is alleen een Italiaanse versie in 
druk uitgekomen, terwijl een Latijnse versie in manuscript is gebleven. Beide 
versies heeft de auteur in opdracht van Baronio geschreven.22 Anders dan de 
zeer uitvoerige Vita van Neri, heeft Gallonio in dit geval een vlot leesbaar 
overzicht geschreven van de geschiedenis van al deze martelaars. De nadruk 
ligt hierin op hun dood, hun begrafenis en hun recente herbegrafenis door 
kardinaal Baronio.  

Alle tot nu toe genoemde werken schreef Gallonio onder zijn eigen 
naam. Daarnaast heeft hij anoniem werk verricht voor de Congregatio de Sacris 
Ritibus, de afdeling in de curie verantwoordelijk voor heiligenverering en 
liturgie.23 Hij schreef dus ook de meer geformaliseerde teksten die binnen de 
liturgie dienst deden, zoals de lectiones van het heilig officie. Een weerslag 
hiervan is te vinden in zijn manuscripten, in een commentaar op een nieuw 
geschreven heilig officium voor de basiliek van Santa Maria Maggiore. Dit 
commentaar is van de kardinalen Silvio Antoniano (1540-1603), Cesare Baro-
nio en Roberto Bellarmino (1542-1621), maar het is uitgeschreven in het 
handschrift van Gallonio.24 In heel de katholieke wereld stonden kapittels, 
kloosters en stedelijke gemeenschappen voor de vraag wat de historische 
grondslag was van de heiligen die zij in de liturgie vereerden. Het universeel 

                                                 
21 Zen, Baronio storico, 228; Cistellini, San Filippo Neri, II, 1050-1054; Richard Krau-
theimer, ‘A Christian triumph of 1597’ in: Douglas Fraser, Howard Hibbard en Milton J. 
Lewine ed., Essays in the history of art presented to Rudolf Wittkower. Essays in the history 
of art (Londen 1967) 174-178. 
22 Antonio Gallonio, Historia della vita e martirio de’gloriosi santi Flavia Domitilla vergine, 
Nereo, et Acchilleo, e piu altri, con alcune vite brevi de’santi parenti di S.Flavia Domitilla, et 
alcune annotationi (Rome, Zannetti, 1597) 3; Idem, ‘Historia sanctorum martyrum Flaviae 
Domitillae virginis Nerei Achillei et aliorum multorum’ in: BibVal Ms. G.99 ff. vro-viro, 1ro-
17ro, aldaar f. viro. 
23 Giacomo Ricci, ‘Breve notitia di alcuni suoi compagni’ in: Pietro Giacomo Bacci, Vita di S. 
Filippo Neri Fiorentino fondatore 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 compagni. Per opera del M. Rev. P. Maestro F. Giacomo Ricci 
dell’Ordine di S. Domenico (Rome, Tizzoni, 1672) 172. 
24 BibVal Ms. H.18 ff. 139ro-140ro. 
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geldige Martyrologium Romanum, mede tot stand gebracht door Baronio, was 
bedoeld als remedie voor deze problematiek. De twijfelachtige historische 
status van heiligen waarvan her en der de relieken in kerken werden aanbeden, 
was ook een van de redenen voor het instellen van de Congregatio de Sacris 
Ritibus. Dit orgaan werkte vanuit Rome aan een juridisch-bestuurlijk kader 
voor het beoordelen of de verering van heiligen geoorloofd was. De historische 
realiteit van de heilige in kwestie en de continuïteit de cultus was hierin een 
vast criterium.25 Gallonio was op de hoogte van de bestuurlijke procedures die 
rond de verering van heiligen bestonden en in ontwikkeling waren, en droeg 
daar zelf aan bij met een korte verhandeling over de verering van nog niet 
gecanoniseerde overledenen die de reputatie hadden heilig te zijn, ‘De his quae 
praestari possunt nondum canonizatis’.26  

Kortom, Gallonio opereerde niet onafhankelijk van de bestuursorga-
nen van de katholieke kerk, zijn hagiografische werk stond in dienst van de 
inspanningen van de Curia Romana om de liturgie en de heiligencultus te 
reguleren. De correspondentie waarvan de brief van Francesco Quaini aan 
Fabrizio Paolucci deel uitmaakte, was onderdeel van een grootschalige onder-
neming om lokale cultussen in katholiek Europa historisch te staven. Dergelijk 
historisch onderzoek behoorde tot de bestuurlijke taken van de curie. Dit werk 
ten behoeve van het kerkbestuur overlapte met de samenstelling van hagiogra-
fische teksten die functioneel waren buiten de bestuurlijke instellingen. De 
vitae, miracula, hymni en officia waren voor Gallonio gelijkwaardige histori-
sche bronnen voor nieuwe hagiografische teksten van allerlei slag.  
 
Chronologie en typologie  
Alle geschriften van Gallonio hebben heiligen als onderwerp, maar de teksten 
hebben steeds een andere opbouw en functie. Hoe Gallonio met het verleden 
om is gegaan verschilde dan ook van tekst tot tekst. Toch zijn enkele algemene 
kenmerken van de beleving van het verleden en van de geschiedenis in de 
zestiende eeuw relevant voor hoe Gallonio de afzonderlijke werken in zijn 
oeuvre heeft vormgegeven. 
 De verleden tijd geldt in de huidige westerse wereld ondubbelzinnig als 
een lineair proces, dat zich langs een tijdas ontvouwt. Deze geschiedschrijving 
kent de lineair verlopende chronologie als basiseenheid. De lineair chronologi-
sche geschiedenis geldt als een joods-christelijk concept, dat in de westerse 
cultuur de heidens antieke cyclische opvatting van de tijd heeft vervangen. In 
de visie op het verleden in de zestiende eeuw was echter, naast het lineaire 
aspect, ook een niet-lineair aspect aanwezig. Dit niet-lineaire aspect kwam tot 
uiting doordat gebeurtenissen en menselijke eigenschappen zich van tijd tot 

                                                 
25 Ditchfield, Liturgy, sanctity and history, 17-67, 96-101. 
26 BibVal Ms. G.91; van dit handgeschreven traktaatje zijn nog enkele exemplaren bekend. 
Zie voor dit werkje hoofdstuk 3. 
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tijd op dezelfde manier leken voor te doen.27 In zestiende-eeuwse reflectie op 
de geschiedenis was de mate waarin het verleden leerzaam was voor het heden 
een belangrijk thema. Schrijvers als Juan Luis Vives (1492-1540) en Marc 
Antoine Muret (1526-1585) namen het ciceroniaanse adagium historia magis-
ter vitae als uitgangspunt voor de idee dat gebeurtenissen zich bij gelijke 
omstandigheden in grote lijnen herhaalden. Geschiedschrijvers hadden in deze 
optiek de morele plicht de juiste handelwijze te tonen, zodat de lezers hieruit 
lering konden trekken en de goede acties konden nabootsen.28 

De samenleving in deze wereld, de civitas terrena, ofwel de Ecclesia mi-
litans, werd geacht een onvolmaakte afspiegeling te zijn van de hemelse samen-
leving, de civitas Dei, oftewel de Ecclesia triumphans. De geschiedenis van de 
samenleving sinds de zondeval gold als een lineair voortschrijdende serie 
gebeurtenissen. De opeenvolgende generaties van heersers, de afwisseling van 
dynastieën, en de oorlogen, noden en epidemieën die aan deze veranderingen 
ten grondslag lagen, waren het lot van de gecorrumpeerde mens, die zich 
schuldig maakte aan ijdele ambities en gebrek aan naastenliefde. In dit voort-
durende spektakel van menselijke feilbaarheid, gaf God van tijd tot tijd een 
teken van zijn genade. Dergelijke tekens konden natuurfenomenen zijn, zoals 
zonsverduisteringen, lichten aan de hemel, gedrag van dieren of de vorm van 
planten. Ze konden echter ook menselijke individuen zijn die zich onder-
scheidden door karakter, gedrag en levensloop. Deze personen blonken uit in 
de hemelse deugden en waren omringd door het mysterie van God.29 Deze 

                                                 
27 Voor het lineaire aspect in historia sacra: Ernst Hoffmann, ‘Platonism in Augustine’s 
philosophy of history’ in: Raymond Klibansky en H.J. Paton ed., Philosophy and history. The 
Ernst Cassirer Festschrift (New York 1963) 173-190, aldaar 176-177; Karl Löwith, Meaning 
in history (Chicago en Londen 1949) 9-18. Voor het repetitieve aspect: Genoveffa Palumbo, 
‘Erudizione, storia e verità nel frontespizio degli Acta Sanctorum’ in: Gennaro Luongo 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) 263-283, aldaar 
273-275; G.W. Trompf, The idea of historical recurrence in Western thought - from Antiq-
uity to the Reformation (Berkeley, Los Angeles en Londen 1979) 1-3, 295-312; Arnaldo 
Momigliano, ‘Time in ancient historiography’ in: George H. Nadel ed., History and the 
concept of time (Middletown 1966) 1-23, aldaar 21-22 (dit artikel laat zich lezen als een 
reactie op Karl Löwith); George Kubler, The shape of time. Remarks on the history of things 
(New Haven en Londen 1962) 98-106, 123-126, waarin de schrijver de periodieke kwaliteit 
van het historische tijdsverloop introduceert als een zelf ontworpen analytische structuur, 
maar suggereert dat in verscheidene christelijke tradities een dergelijke periodieke kwaliteit 
aan tijd toegekend is geweest, waarbij hij bijbelse prefiguraties noemt, periodiek terugke-
rende eschatologische overtuigingen en de ontkenning van historische lineariteit onder de 
Cisterciënzers. Ook Hippolyte Delehaye heeft gesuggereerd dat heiligen, anders dan profane 
historische figuren, onderdeel uitmaken van een periodieke opvatting van tijd: Hippolyte 
Delehaye, Cinq leçons sur la méthode hagiographique (Brussel 1934) 7-8, 13. 
28 Eric Macphail, ‘The Plot of History from Antiquity to the Renaissance’, Journal of the 
history of ideas 62 (2001) 1-16, aldaar 9-12. Giorgio Spini, ‘Historiography: the art of 
history in the Italian Counter Reformation’ in: Eric Cochrane ed., The late Italian Renais-
sance 1525-1630 (Londen etc. 1970) 91-133. 
29 Boyer, ‘The typology of medieval hagiography’, 35. 
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personen, de heiligen, maakten deel uit van de geschiedenis van de menselijke 
samenleving, maar stonden er tegelijkertijd los van. Ze namen immers geen 
deel aan de zonde en de verdorvenheid. De heiligen waren, samen met de 
overige tekens, onderdeel van de goddelijke openbaring in deze wereld. Ze 
dienden de mensheid tot baken, zodat de mensen hun eigen zondigheid kon-
den ombuigen tot rechtschapenheid.  

De geschiedenis van de kerk was idealiter een geschiedenis van deze 
tekens. Hierin openbaarde God zich immers. De kerkelijke geschiedschrijver, of 
schrijver van hagiografische teksten, zag zich gesteld voor de taak de tekens 
van goddelijke openbaring te herkennen in de levens en werken van de heilige 
personen en instituties in het verleden.30 De goddelijke tekens waren op ver-
schillende momenten vaak dezelfde of in ieder geval sterk op elkaar gelijkend, 
wat hen herkenbaar maakte temidden van de chaos van de wereldlijke geschie-
denis. Tegelijkertijd kon ieder nieuw teken van goddelijkheid, zodra het had 
plaatsgevonden, rekenen op een kerkelijke herdenking die zich steeds herhaal-
de, een herdenking die zelf ook weer werd beschouwd als een teken van God. 
Het liturgische officium ter ere van een heilige bracht de deugden, wonderen 
en standvastigheid van een heilige jaarlijks opnieuw in herinnering bij degenen 
die het vierden. De verering van heiligen geschiedde zo op repetitieve wijze.31 
Vaak terugkerende formules en topoi in de hagiografische teksten versterkten 
de indruk van de periodieke herhaling van deze elementen van historia sacra.32 
Dit periodieke karakter van de historia sacra toonde de onveranderlijkheid van 
de kerk. 

Het onveranderlijke, typologische aspect van de historia sacra is in alle 
werken van Gallonio aanwezig, hoewel het niet altijd aan de oppervlakte ligt. 
Het springt het meest in het oog in de traktaten over het martelaarschap. 
Hierin heeft hij passages uit de levensverhalen van heilige martelaars geïso-
leerd en samengevoegd zonder acht te slaan op hun onderlinge chronologische 
verband. Gallonio heeft de martelaarschappen losgemaakt van de chronologi-
sche structuur waarin ze waren opgenomen, en als ahistorische gegevens 
verwerkt in de martelaarstraktaten. Gallonio doet het voorkomen alsof marte-
laarschappen van tijd tot tijd op precies dezelfde manier verlopen, als periodiek 
terugkerende fenomenen. De lineaire chronologie van het verleden waarin de 
martelaarschappen zich hebben voorgedaan, is in de martelaarstraktaten van 
geen belang. 

                                                 
30 Gerard J.P. O’Daly, Augustine’s City of God. A reader’s guide (Oxford 1999) 160-162; 194-
195; Hoffmann, ‘Platonism in Augustine’s philosophy of history’, 175-176. Volgens Stefano 
Zen was de kerkgeschiedenis voor Cesare Baronio een ‘tastbare manifestatie van de Voor-
zienigheid op Aarde’, en stond ze daarom los van de wereldse geschiedenis. Zen, Baronio 
storico, 83. Voor de manier waarop Tommaso Bozio dacht dat historia sacra zich verhield tot 
historia profana: Cochrane, Historians and historiography, 454. 
31 John Harper, The forms and orders of western liturgy from the tenth to the eighteenth 
century (Oxford 1991) 45-53; Righetti, Manuale di storia liturgica, I, 258-263; II, 2-4, 268-
275. 
32 Boyer, ‘The typology of medieval hagiography’, 29. 
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Gallonio geeft ook in zijn andere, meer conventionele hagiografische 
geschriften uiting aan de zestiende-eeuwse opvatting van de geschiedenis als 
een proces waarin typische gebeurtenissen en karaktereigenschappen zich 
voortdurend opnieuw voordoen. De Historia delle sante vergini romane is een 
verzameling van levensverhalen van heilige maagden die in Rome zijn geboren 
of hebben geleefd. Gallonio heeft in deze verzameling vrouwen van de eerste 
eeuw tot en met de vijftiende eeuw opgenomen. Toch is de historische context 
van de afzonderlijke heiligen van geen invloed op de inhoud van hun levensbe-
schrijvingen. Gallonio heeft in de verhalen iedere verwijzing naar historisch 
bepaalde omstandigheden vermeden. De levensverhalen volgen een vast stra-
mien, waardoor hun levensloop tijdloze patronen worden. Dit staat in scherp 
contrast tot de moeite die Gallonio heeft gedaan aan het einde van iedere 
historia vast te stellen wanneer de maagden zijn overleden. 33 Dit contrast 
accentueert de onveranderlijkheid van de historia sacra: er is nauwkeurig 
vastgesteld op welke momenten in de geschiedenis steeds dezelfde tekens van 
heiligheid zich hebben voorgedaan. 

Gallonio heeft de gebeurtenissen in de Vita van Neri eveneens rigou-
reus gedateerd. Wat dat betreft is er nauwelijks verschil tussen de Latijnse en 
de Italiaanse editie van het boek. Ook in deze tekst geldt dat afzonderlijke 
gebeurtenissen vaak net zo goed op andere momenten hadden kunnen plaats-
vinden. Voor het logische verloop van de tekst als geheel maakt de volgorde 
van de gebeurtenissen weinig verschil, met uitzondering van biografische 
sleutelmomenten als de geboorte en het overlijden van Neri. In plaats van de 
episodes uit het leven van de Florentijn steeds voor te stellen als de logische 
uitkomst van het voorgaande, heeft Gallonio ze vaak juist uit het verloop van 
het verhaal gelicht als voorbeelden van de tijdloze tekens van heiligheid. Hier-
toe heeft hij in de marges van de tekst verwijzingen opgenomen naar vergelijk-
bare eigenschappen en gebeurtenissen in andere heiligenlevens. Dit zijn ver-
wijzingen naar alle mogelijke heiligenlevens en andere hagiografische bronnen. 
Wanneer Gallonio beschrijft hoe Neri in zijn jonge jaren werd getreiterd door 
andere geestelijken, nodigt hij de lezer uit voor vergelijkingsmateriaal de vita te 
raadplegen van de heilige Daniël de Styliet, die Surius had opgenomen in zijn 
verzamelwerk, en de vita van de heilige Vincent Ferrer, geschreven door Pietro 
Rauzano. Daniël de Styliet was in de vijfde eeuw een pilaarheilige in het huidige 
Syrië, Vincent Ferrer was een dominicaan die leefde tijdens het pauselijke 
schisma in de Late Middeleeuwen. Het is typisch dat Gallonio naar twee ver-
schillende heiligen uit twee verschillende periodes en regio’s heeft verwezen, 
om te laten zien dat een element uit het leven van Neri een terugkerend gege-
ven was onder erkende heiligen.  

De zich periodiek herhalende elementen in de levens van heiligen door 
de eeuwen heen waren voor de kerk van Rome in de zestiende eeuw erg rele-
vant. Een overzicht van wat in de loop der eeuwen nooit was veranderd of 
iedere keer op dezelfde manier was voorgevallen, verschafte de kerk materiaal 

                                                 
33 Ditchfield, Liturgy, sanctity and history, 45-48. 
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om de eigen aanspraak op eeuwige onveranderlijkheid te onderbouwen. Onver-
anderlijkheid was een centraal thema in de kerkelijke geschiedschrijving in het 
algemeen. De Annales Ecclesiastici hadden volgens Cesare Baronio als doel aan 
te tonen dat de kerk altijd dezelfde was geweest, nooit veranderd: ‘semper 
eadem’. Deze stelling had duidelijk een polemische ondertoon. In protestantse 
kringen heerste het beeld van de katholieke kerk als een perversie van de 
oorspronkelijke christelijke gemeenschap van de tijd van de apostelen. De 
katholieke kerk van de zestiende eeuw was volgens de protestanten niet meer 
de rechtmatige erfgenaam van de apostolische kerk, zodat de protestanten 
zichzelf met recht als de ware opvolgers van de apostelen konden beschouwen. 
Hoewel het project van de Annales Ecclesiastici niet alleen maar een reactie op 
de protestantse standpunten was, heeft de anti-protestantse apologetiek wel 
veel invloed gehad op de uitvoering ervan.34 

De heiligen waren de voorhoede van de Ecclesia militans en de overige 
gelovigen moesten hen als model nemen om hun eigen leven naar te richten. 
Het eeuwige terugkeren van dezelfde deugden, van dezelfde mirakels en van 
hetzelfde lijden van de heiligen toonde aan dat de heiligenverering geheel in 
overeenstemming was met de oorspronkelijke boodschap van Christus. Het 
evangelie had in de apostelen haar woordvoerders gekregen. De apostelen 
hadden hun eigen opvolgers gehad en zo ging het verder tot in de eigen tijd. 
Petrus, de prins der apostelen, was opgevolgd door de bisschoppen van Rome, 
de pausen. Sinds de tijd van de apostelen had iedere periode van de geschiede-
nis heiligen gekend die de kerk collectief als zodanig erkende, die steeds dezelf-
de eigenschappen hadden gehad waaraan ze ook waren te herkennen. Dit 
maakte de legitimiteit van de heiligenverering aannemelijk en moest de protes-
tanten, die kritiek hadden op de heiligenverering, de wind uit de zeilen nemen. 

De anti-protestantse polemiek komt in Gallonio’s werk vooral duidelijk 
naar voren in de martelaarstraktaten. De actualiteit van de verering van marte-
laars heeft Gallonio geprobeerd te versterken door een parallel tussen de Late 
Oudheid en de eigen tijd te suggereren. In de Latijnse editie heeft Gallonio op 
allerlei plaatsen de voorbeelden van de beschreven folteringen aangevuld met 
gevallen uit de eigen tijd. Hij heeft hiervoor gebruik gemaakt van contemporai-
ne martyrologische literatuur van Engelse schrijvers: Richard Verstegan (1548-
1640), Nicholas Sanders (1530ca.-1581), Robert Parsons (1546-1610), John 
Bridgewater en Joseph Cresswell (1557-1623ca.). Deze schrijvers hadden de 
katholieke slachtoffers van religieus geweld in Noordwest-Europa voorgesteld 
als nieuwe martelaars van de katholieke kerk.35 Gallonio borduurde hierop 

                                                 
34 Ibid., 6; Zen, Baronio storico, 156 n. 95; Pontien Polman, L’élement historique dans la 
controverse religieuse du XVIe Siècle (Gembloux 1932) 527-529. 
35 Antonio Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus liber (Rome, Congregazione 
dell’Oratorio en Zannetti, 1594) ++ vo. De publicaties waarnaar hij verwijst: Nicholas 
Sanders, De visibili monarchia ecclesiae libri 8 (Leuven, Fowler en Velpius, 1571); Idem, De 
origine ac progressu schismatis Anglicani libri tres (Rome, Bonfadini, 1586); Robert Parsons, 
De persecutione Anglicana libellus (Rome, Zanetti, 1582); Richard Verstegan, Theatrum 
Crudelitatum Haereticorum nostri temporis (Antwerpen, Huberti, 1587); John Bridgewater, 
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voort door hen in zijn martelaarstraktaat voortdurend te vergelijken met de 
martelaars die in de eerste eeuwen na Christus zijn omgekomen. Hij plaatste de 
omgekomen katholieken in de eeuwenoude opeenvolging van martelaars. De 
protestantse ketters kregen dezelfde rol als de heidenen die onder verscheide-
ne Romeinse keizers tekeer waren gegaan tegen de christenen. 

De illustraties van de martelaarstraktaten van Gallonio passen in een 
genre van martyrologische verbeelding dat een decennium eerder in Rome zijn 
intrede had gedaan. De katholieke geestelijkheid benadrukte dat wat vanaf het 
begin als heilig gold, later steeds opnieuw gebeurde, tot in de eigen tijd. Het is 
in deze nadruk op de herleving van het verleden moeilijk de autonome motiva-
tie van de katholieke geestelijkheid te scheiden van haar reactie op protestant-
se criticasters. In woord en beeld werden voortdurend historische gebeurtenis-
sen ter instructie aan de lezer en de toeschouwer voorgelegd, die tegelijkertijd 
functioneerden als een weerwoord tegen de protestanten. Kerken van jezuïeten 
in Rome, zoals de Santo Stefano Rotondo, de San Tommaso di Canterbury en 
de Sant’Apollinare, kregen in de jaren zeventig en tachtig frescocycli waarin 
series martelaarschappen waren uitgebeeld als in de martelaarstraktaten. 
Meerdere martelaarschappen stonden tegelijk in één beeldvlak, als in een 
encyclopedische illustratie. De mechanismes van het martelaarschap, de details 
die het tot een pijnlijke ervaring maakten, kregen hierin grote nadruk.36 

Dezelfde historische interesse die zich in de martyrologische beeldcul-
tuur van deze jaren manifesteerde, leidde ook tot de verkenningen van de 
catacomben, waar de materiële en iconografische resten te vinden waren van 
het christendom van de eerste eeuwen na Christus. De schilderingen, graven en 
relieken die in de catacomben te voorschijn kwamen, leidden niet alleen tot 
omvangrijke studies naar de ondergrondse topografie en vroegchristelijke 
grafcultuur, maar ook tot nieuwe beeldmotieven in de martyrologische schil-
der- en prentkunst.37 Tegelijkertijd is meermalen gewezen op het feit dat deze 
frescocycli zich in kerken bevonden die de novicen van de jezuïeten bedienden. 
Deze missionarissen in opleiding zouden later in de afvallige gebieden van 
Europa en in de heidense gebieden in Azië en Amerika het risico lopen geweld-
dadig aan hun einde te komen, net als de martelaars wiens standvastigheid ze 
in de beeldenreeksen dagelijks onder ogen kregen.38 Zo is de martyrologische 
                                                                                                                   
Concertatio ecclesiae catholicae in Anglia adversus Calvinopapistas et Puritanos (Augsburg, 
Bock, 1589); Joseph Cresswell, Exemplar literarum, missarum, e Germania, ad Guilielmum 
Cecilium, consiliarium regium (s.l., s.n., 1592). 
36 Gauvin A. Bailey, Between Renaissance and Baroque: Jesuit art in Rome, 1565-1610 
(Toronto etc. 2003) 107-186. 
37 Een recente formulering van deze these in Massimiliano Ghilardi, Subterranea civitas: 
quattro studi sulle catacombe romane dal medioevo all’età moderna (Rome 2003) 7-9, 43-
75. Zie verder de literatuur, geciteerd in n. 65. 
38 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 171-
172, 179-180; Federica Piccirillo, ‘VI.3 Fenomenologia del martirio’ in: Marcello Fagiolo and 
Maria Luisa Madonna ed., Roma, 1300-1875: l’arte degli anni santi tent. cat. (Milaan 1984) 
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beeldcultuur van deze jaren tegelijkertijd een evocatie van het glorieuze verle-
den, en een aankondiging dat dit verleden herleefde in de eigen tijd. De marty-
rologische literatuur en beelden ondersteunden de katholieke tradities, en 
verdedigden deze tegen de protestanten. 

Het werk van Gallonio paste in een opvatting van historia sacra die 
zich als een ahistorische superstructuur manifesteerde in de lineaire chronolo-
gie van de wereldlijke geschiedenis. Zijn heiligen waren als exemplaren van een 
soort, waarbij een exemplaar met soortgenoten kon worden vergeleken aan de 
hand van bepaalde definiërende eigenschappen. Deze tijdloze soorten heiligen 
waren terug te vinden in de Oudheid, en ze waren daarna in iedere periode 
weer opnieuw voorgekomen, tot aan de eigen tijd toe. De typologische herha-
lingen in de geschiedenissen van heiligen kregen in de zestiende eeuw een 
krachtige pedagogische en polemische functie met het oplaaien van religieus 
geweld in Europa. 
 

2.3 Bronnen van Gallonio 
Gallonio en zijn mede-oratorianen namen door te schrijven over kerkgeschie-
denis en over heiligen in het verleden een grote verantwoordelijkheid op zich. 
Als vertegenwoordigers van de katholieke geestelijkheid moesten zij met gezag 
spreken en schrijven. Het gezag van geschiedschrijving hing af van de geloof-
waardigheid van de historische reconstructie. Er was een externe toetssteen 
nodig voor historische voorstellingen. Deze toetssteen was de documentatie. 
De bronnen voor de geschiedenis en voor de hagiografie leverden het bewijs-
materiaal dat de schrijvers konden presenteren om hun voorstelling van het 
verleden te onderbouwen. 
 
Hagiografische bronnen 
In de Middeleeuwen was de geschiedschrijving net zozeer als in de vroegmo-
derne tijd een middel geweest om het eigen maatschappij- en wereldbeeld te 
funderen. Middeleeuwse geschiedschrijving bevatte echter weinig reflectie op 
de bronnen die ten grondslag lagen aan historische beweringen. Geschied-
schrijving bestond uit een aaneenschakeling van ontleningen aan antieke 
schrijvers en middeleeuwse kronieken en annalen, ontleningen die vaak onge-
markeerd in elkaar overgingen, afgewisseld met persoonlijke observaties. In de 
vroegmoderne tijd kwam de bron los van de hoofdtekst. Auteurs van histori-
sche teksten, ook die van historia sacra, onderzochten en selecteerden hun 
bronnen kritisch, alvorens eruit te putten voor hun betoog. Daarbij isoleerden 
en etaleerden zij hun bronnen, om inzichtelijk te maken waarop zij zich ba-

                                                                                                                   
282-291, aldaar 282, 286-287; 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 113-116. 
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seerden. Bronnen gingen als externe elementen dienen om de beweringen van 
de schrijver te onderbouwen.39  

In de kerkelijke geschiedschrijving en de hagiografie werden sinds de 
vijftiende eeuw pogingen gedaan de bronnenkritiek van de seculiere schrijvers 
en tekstediteurs te incorporeren. Verscheidene projecten waren aanvankelijk 
ontoereikend vanuit het oogpunt van de door humanisten gestelde eisen van 
betrouwbare documentatie en literaire verzorging.40 In de loop van de zestien-
de eeuw kwamen dan toch verscheidene werken tot stand die de facto de status 
van officiële geschiedschrijving en hagiografie kregen, en in de decennia erna 
als standaardwerken voortdurend zouden worden geraadpleegd en aangehaald.  

In de kerkgeschiedenis hebben Duitse en Spaanse jezuïeten in het de-
cennium na het einde van het Concilie van Trente meerdere pogingen onder-
nomen om een bevredigende kerkgeschiedenis te realiseren, maar steeds 
tevergeefs.41 Vervolgens heeft Onofrio Panvinio een volledige kerkgeschiedenis 
willen samenstellen op basis van een inzichtelijke selectie van bronnen. Panvi-
nio probeerde voor de historische thema’s die hij beschreef steeds de getuige-
nissen die relevant waren en niet omstreden, onverkort weer te geven. Het 
resultaat was een zwaar gedocumenteerde geschiedenis van de eerste acht 
eeuwen van het bestaan van de kerk. Dit werk van 1200 folia is grotendeels 
onuitgegeven gebleven, omdat Panvinio in 1568 al op 38-jarige leeftijd stierf 
alvorens aan de publicatie ervan toe te komen.42 In de twee decennia hierna 
heeft Cesare Baronio zijn Annales Ecclesiastici voorbereid, waarvan in 1588 de 
eerste band in druk verscheen.43 Baronio heeft niet alleen de chronologische 
geschiedenis van de kerk als instituut in detail gereconstrueerd, maar ook 
allerlei aspecten van het katholieke geloofsleven uitvoerig besproken. In zijn 
tekst heeft hij iedere kwestie en ieder oordeel voorzien van een apparaat aan 
broncitaten dat zijn visie ondersteunt. De aangehaalde bronnen bevatten vaak 
dezelfde elementen en soms bevat een citaat een frase die letterlijk is ontleend 
aan een eerder citaat. Een dergelijke opeenhoping van citaten was niet louter 
informatief. Ze vormen een bouwwerk waarin zichtbaar moest worden dat de 
geldigheid van bepaalde overtuigingen en tradities historisch constant waren 
geweest.44 Baronio heeft in zijn kerkgeschiedenis de bouwstenen van zijn eigen 
reconstructie blootgelegd. 
                                                 
39 Donald R. Kelley, Faces of history: historical inquiry from Herodotus to Herder (New 
Haven 1998) 99-156, 162-174, 188-205; Anthony Grafton, The footnote. A curious history 
(Londen 1997) 148-189. 
40 Ditchfield, Liturgy, sanctity and history, 117-120. 
41 José L. de Orella y Unzue, Respuestas católicas a las Centurias de Magdeburgo (1559-
1588) (Madrid 1976) 175-255. 
42 Stefan Bauer, The censorship and fortuna of Platina’s Lives of the popes in the Sixteenth 
Century (Turnhout 2006); De Orella y Unzue, Respuestas católicas, 276-300, met name 298-
299 voor Panvinio’s gebruik van bronnen. 
43 Voor de geschiedenis van de publicatie van de Annales Ecclesiastici: Zen, Baronio storico, 
159-170; P.J.A.N. Rietbergen, ‘Printing Baronius’s Annales Ecclesiastici (Rome 1588-1607)’, 
Quaerendo 13 (1983) 87-102, aldaar 92-102. 
44 Zen, Baronio storico, 71-72, 123-127; Polman, L’élement historique, 529-530. 
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Parallel aan de geschiedschrijving werden ook in heiligenlevens pogin-
gen gedaan de historische diepgang van de bronnen aan het publiek te tonen. 
In de hagiografie zijn Luigi Lippomano (1500-1559) en Laurentius Surius de 
meest bekende schrijvers die in de zestiende eeuw trachtten steeds de meest 
betrouwbare bronteksten te selecteren en weer te geven.45 Lippomano werkte 
in de jaren vijftig van de zestiende eeuw. Het enige selectiecriterium voor zijn 
De vitis Sanctorum was de veronderstelde ouderdom van de beschikbare 
bronteksten. Hij ging daarbij uitsluitend af op wanneer de veronderstelde 
auteur had geleefd. De ontwikkeling van de oorspronkelijke tekst tot de vorm 
waarin Lippomano deze onder ogen had gekregen, met alle eventuele interpo-
laties, uitweidingen, wijzigingen en fouten die deze had kunnen ondergaan, 
nam Lippomano niet in overweging.46 Surius daarentegen hanteerde een 
decennium later een filologische methode om teksten te reconstrueren ten 
behoeve van De probatis sanctorum historiis. Hij gaf zich rekenschap van de 
manier waarop teksten in de loop van eeuwen konden veranderen. Daarnaast 
legde de reputatie van de auteur van de bronteksten bij hem minstens zo veel 
gewicht in de schaal als de veronderstelde ouderdom van de eerste redactie van 
de teksten. In het algemeen was Surius kritischer jegens zijn bronnen dan 
Lippomano.47 Gallonio heeft in zijn eigen werk naar deze publicaties van Lip-
pomano en Surius het meest verwezen. Ze zijn te beschouwen als zijn directe 
voorgangers, de belangrijkste hagiografen waar de generatie van Gallonio op 
voortbouwde.48 Hoewel Gallonio dacht Surius te kunnen verbeteren, zoals uit 
de vorige paragraaf is gebleken, was diens De probatis historiis ook altijd een 
van de belangrijkste bronnen om uit te putten.  

Eerdere hagiografische verzamelwerken gebruikte Gallonio ook. Hij 
verwijst in zijn werken regelmatig naar de uitgegeven verzamelingen van Pietro 
Natali en Bonino Mombrizio, die respectievelijk in de veertiende en in de 

                                                 
45 Serena Spanò Martinelli, ‘Le raccolte di vite di santi fra XVI e XVII secolo’, Rivista di Storia 
e Letteratura Religiosa 27 (1991) 445-464, aldaar 449, 454; Boesch Gajano, ‘Dai leggendari 
medioevali agli Acta Sanctorum’, 223-235. 
46 Luigi Lippomano, Sanctorum priscorum patrum vitae numero centum sexagintatres, per 
gravissimos et probatissimos auctores conscripta (Venetië, s.n., 1551-1556). Sofia Boesch 
Gajano, ‘La raccolta di vite di santi di Luigi Lippomano. Storia, struttura, finalità di una 
costruzione agiografica’ in: Idem ed., Raccolte di vite di santi dal XIII al XVIII secolo: strut-
ture, messaggi, fruizioni (Fasano 1990) 111-131, aldaar 119-127. 
47 Surius, De probatis sanctorum historiis; Serena Spanò Martinelli, ‘Cultura umanistica, 
polemica antiprotestante, erudizione sacra nel “De probatis Sanctorum historiis” di Lorenzo 
Surio’ in: Boesch Gajano, Raccolte di vite di santi, 131-141; Hildegard Hebenstreit-Wilfert, 
Wunder und Legende. Studien zu Leben und Werk von Laurentius Surius (1522-1578), 
insbesondere zu seiner Sammlung “De probatis Sanctorum historiis (Tübingen 1975); Paul 
Holt, ‘Die Sammlung von Heiligenleben des Laurentius Surius’, Neues Archiv der Gesell-
schaft für ältere deutsche Geschichtskunde 44 (1922) 341-364. 
48 Boesch Gajano, ‘Dai leggendari medioevali agli Acta Sanctorum’, 228-235. 
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vijftiende eeuw actief waren.49 Verder maakte Gallonio veel gebruik van mid-
deleeuwse martyrologia. Deze martyrologia genoten vanaf hun ontstaan in de 
achtste en negende eeuw in heel Latijns-christelijk Europa veel gezag als bron-
nen voor liturgische en pastorale kennis. Gallonio noemt in zijn hagiografische 
werk vaak de martyrologia van Beda Venerabilis, Ado van Vienne en Usuardus. 
Het martyrologium van Usuardus (negende eeuw) was in de Middeleeuwen de 
meest gangbare. In de zestiende eeuw heeft de Leuvense jezuïet Johannes 
Vermeulen (1533-1585) het opnieuw uitgegeven, met toevoeging van histo-
risch en filologisch commentaar. Deze publicatie werd weer een belangrijke 
bron voor latere hagiografische projecten, zoals het Martyrologium Romanum 
waaraan Baronio heeft meegewerkt in de jaren zeventig.50 Ook Gallonio maakte 
van de nieuwe editie van Usuardus en het bijbehorend commentaar dankbaar 
gebruik.51 

In de Historia delle sante vergini romane noemt Gallonio de bronnen 
waaruit hij heeft geput vaak aan het einde van ieder heiligenleven. Zo eindigt 
hij de beschrijving van het leven en de dood van Flavia Domitilla, een maagd 
die het martelaarschap rond het jaar 100 had ondergaan, met de volgende 
bronverwijzing: haar geschiedenis en die van haar metgezellen kwamen voor in 
de martyrologia van Beda, Ado en Usuardus, en in de verzamelwerken van 
Mombrizio, Natali en Surius. Verder was de levensbeschrijving van Domitilla te 
lezen in enkele manuscripten, in het bezit van het Oratorium en van de Santa 
Maria Maggiore. Hij verwijst ten slotte naar het recente Martyrologium Roma-
num.52 In het tegelijk verschenen Trattato de gli instrumenti del martirio 
noemt Gallonio dezelfde Flavia Domitilla samen met haar metgezellinnen 
Theodora en Euphrosyna in een lange lijst van martelaars die levend zijn 
verbrand. In de marge verwijst hij hierbij naar zijn eigen boek over de heilige 
Romeinse maagden. Hieruit blijkt de verstrengeling van het boek over de 
maagden en het martelaarstraktaat. Precies dezelfde verwijzing naar zijn eigen 

                                                 
49 Pietro Natali, Catalogus sanctorum et gestorum eorum ex diversis voluminibus collectus 
(Venetië, De Zanis de Portesio, 1506); Bonino Mombrizio, Sanctuarium seu vitae sanctorum 
(s.l., s.n., s.d.). 
50 Aigrain, L’Hagiographie, 51-68. De eerste editie van het martyrologium van Usuardus, 
verzorgd door Vermeulen: Usuardus, Martyrologium, quo Romana ecclesia, ac permultae 
aliae utuntur ed. Johannes Vermeulen (Leuven, Welleus, 1568). Voor de verschillende 
edities en herdrukken die Vermeulen verzorgde: Paul Grosjean, ‘Sur les éditons de l’Usuard 
de Jean Molanus’, Analecta Bollandiana 70 (1952) 327-333. 
51 Gallonio verwijst op enkele plaatsen expliciet naar het commentaar van Vermeulen bij zijn 
editie van Usuardus: Gallonio, Historia delle sante vergini romane, 15, 30, 225. 
52 ‘Riferiscono l’historia di queste Vergini, e de’Santi che vi si leggono, Adona [sic], Beda, 
Usuardo ne’giorni delle loro solennità, Mombritio nel 2. con gli atti di Nereo & Archilleo; 
Pietro nel 4. al 138. Di Nereo, & Archilleo al 155. de’S.S. Marone, e compagni, al 54. del 
medesimo, di Sulpitio, e di Serviliano, nell’istesso al 68. il Surio con gli atti di Nereo, & 
Archilleo nel 3. insieme con gli atti de’medesimi Santi l’habbiamo nel 7. tom. delle nostre 
manuscritte, un’altra pure manuscritta ne ho veduto con l’istesso titolo tra quelle di S. Maria 
Maggiore; oltredi questi la riferisce il Martirologio Romano in diversi luoghi.’ Gallonio, 
Historia delle sante vergini romane, 59. 
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werk heeft hij overgenomen in de Latijnse versie, De sanctorum martyrum 
cruciatibus.53 Hoewel Gallonio met zijn Latijnse traktaat over martelaars een 
andere richting is ingeslagen dan met het project van de vitae van Romeinse 
maagden en de bijbehorende verhandeling over martelinstrumenten, bouwen 
ze alle voort op hetzelfde kernbestand aan hagiografische bronnen. 

In de publicatie van 1597 ter ere van de translatie van de relieken van 
Flavia Domitilla, Nereus en Achilleus, onder regie van Baronio, heeft Gallonio 
zijn informatie vervolgens uitvoeriger behandeld. Hij woog zijn bronnen nu 
kritisch tegen elkaar af. Er bestond bijvoorbeeld verwarring over de doop van 
Flavia Domitilla. Pietro Natali had geschreven dat paus Clemens I de maagd 
had gedoopt aan het einde van de eerste eeuw. Volgens Gallonio was dit echter 
onjuist en bleek zowel uit handgeschreven vitae als uit de verzamelwerken van 
Mombrizio en Surius, dat de apostel Petrus als paus het doopsel aan Domitilla 
had toegediend. Gallonio koos hiermee voor de bron die de bekering van de 
maagd historisch zo vroeg mogelijk voorstelde, en zo dicht mogelijk bij Chris-
tus zelf. Deze keuze benadrukte hij door de tekst van Surius uitvoerig te cite-
ren, en Natali alleen terloops en in negatieve zin te noemen.54 Hij besteedde 
aandacht aan de bronnen die elkaar tegenspraken, maar gaf meer ruimte aan 
de bronteksten die zijn overtuiging staafden. Ook Baronio ging zo te werk. 
Hoewel de bronteksten loskwamen van de eigen tekst van de auteur, werden ze 
niet autonoom ten opzichte van het betoog. Gallonio vulde het geraamte van 
zijn betoog op met de bronfragmenten die zijn visie ondersteunden. De overige 
teksten verwierp hij. 

Gallonio heeft voor de Vita van Neri uit andere bronnen geput dan 
voor zijn publicaties over historische heiligen. De biografische informatie over 
Neri baseerde hij op de getuigenverklaringen in het canonisatieproces. Hij 
verwijst naar deze getuigenissen in noten in de marge van de tekst, ter verifica-
tie van de biografische elementen waaruit de vita is opgebouwd. Daarnaast 
noemt hij in aparte noten enkele tientallen keren passages uit hagiografische 
teksten. Veel hagiografische teksten waarnaar hij verwijst, zijn stukken die 

                                                 
53 ‘Delle SS. Theodora, Eufrosina, e Flavia, noi fra le Romane.’ Gallonio, Trattato de gli 
instrumenti, 93; ‘Theodorae, Euphrosinae, & Domitillae nos in historia nostra SS. virginum 
Romanarum’, Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus, 167. 
54 ‘Essere S. Flavia Domitilla stata da S. Pietro Apostolo battezzata (come s’è detto 
nell’historia) e non da S. Clemente, mentre era sommo Pontefice, come ha voluto Pietro, si 
prova per tutte l’historie, che di lei si trovano, tanto ne’libri antichi in penna, come pari-
mente ne gli stampati, così presso Mombritio nel lib. 1. come presso il Surio nel 3. dove 
conformemente si leggono in tutte queste precise parole: Huius, nempe Clementis Consulis, 
soror Plautilla nos infantulos comparavit: tunc quando ab ipso B. Petro Apostolo verbum 
vitae audiens credidit, & baptizata est; nos simul cum filia sua Domitilla sancto baptismate 
voluit initiari: & eodem anno & B. Petrus Apostolus cum corona martyrii properavit ad 
Christum, & Plautilla corpus terrenum deseruit. Sin quì sono parole dell’historia. [..] che 
Flavia Domitilla fosse battezzata da S. Pietro Apostolo, e non da S. Clemente, come inav-
vertentemente diceva Pietro, pigliando forse errore, per esser ella stata velata da lui, come 
tutte l’historie, e noi asseverantissimamente affermiamo.’ Gallonio, Historia della vita e 
martirio de’gloriosi santi, 28. 
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Surius in zijn De probatis historiis had opgenomen, zoals de vita van de An-
gelsaksische monnik Osbert over bisschop Dunstan, of de brief van de veer-
tiende-eeuwse kardinaal Jacques de Vitry over Maria d’Oigny. Ze leveren 
vergelijkingsmateriaal op en zijn geen tekstuele vindplaats voor het controle-
ren van het levensverhaal van Neri. Gallonio heeft dan ook geen citaten opge-
nomen uit de bronnen waarnaar hij verwijst. De verwijzingen creëren een 
context voor Gallonio’s beweringen over Neri. De auteur suggereert hiermee 
een analogie tussen Neri’s leven en onbetwiste momenten van goddelijke 
openbaring.  

Aparte vermelding verdient een reeks hagiografische teksten die Gal-
lonio elders niet noemt. Deze betreffen Griekse heiligen, veelal asceten. Zij 
vormen onder de tijdloze tekens van heiligheid een specifieke categorie, waar-
van Neri zo een vertegenwoordiger lijkt te zijn geweest. Opvallend is het grote 
aantal verwijzingen naar de vita van de woestijnvader Antonius, geschreven 
door Athanasius van Alexandrië, en naar de vitae die de monnik Cyrillus van 
Scythopolis heeft geschreven van heiligen in het Palestijnse kloosterleven. 
Gallonio refereert verder ook vaak aan de teksten die Surius had opgenomen 
van de tiende-eeuwse Griekse schrijver Simeon Metaphrastes, over Griekse 
monniken, kluizenaars en pilaarheiligen.55 Verder verwijst Gallonio naar de 
vita van Theodorus Siceota geschreven door Georgius de Monnik, de vita van 
Simeon Salos geschreven door Leontius en de vita van Hilarion geschreven 
door Hiëronymus. Met zijn voorkeur voor heremieten en andere woestijnheili-
gen uit de vroegmiddeleeuwse oostelijke mediterrane wereld heeft Gallonio 
Neri ingedeeld in een specifieke historische familie of categorie van heiligen. 
De eigenschappen die Neri verbonden aan zijn ascetische voorgangers waren de 
verzaking van wereldlijke goederen en geneugten, een sterke afkeer van de 
zonde, met name vleselijke zonde, de kracht verleidingen te weerstaan, en een 
continue strijd tegen de duivel door middel van gebed, vasten en waken. 

Terwijl Gallonio hagiografische teksten heeft verzameld van ieder mo-
gelijk type en uit alle windstreken, heeft hij hieruit de bronteksten voor zijn 
eigen geschriften zorgvuldig geselecteerd. De criteria voor dergelijke selecties 
waren afhankelijk van zijn doelstellingen. In de Vita van Neri verwees hij met 
name naar monografische vitae van oosterse asceten en daarvan afgeleide 
pedagogische literatuur. In de werken over historische heiligen, de Historia 
delle sante vergini romane, de martelaarstraktaten, en de boekjes over Flavia 
Domitilla en haar metgezellen, maakt Gallonio vooral gebruik van hagiografi-
sche verzamelwerken, gedrukt en in manuscript. Deze vulde hij waar nodig aan 
met kerkelijke en wereldlijke teksten van alle mogelijke genres en in sommige 
gevallen met visuele en materiële bronnen.  
 
 

                                                 
55 Verwijzingen naar Athanasius: Gallonio, Vita del beato padre Filippo Neri, 3, 5, 11, 46, 48, 
52, 53, 68, 210; naar Cyrillus van Scythopolis: ibid., 28, 46, 53, 72, 117, 139, 196, 209; naar 
Simeon Metaphrastes: ibid., 5, 11, 25, 44, 46, 72, 76, 88, 122, 139, 139, 161, 196. 
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Overige kerkelijke en wereldlijke bronteksten 
De bronnen die Gallonio in de vitae van Neri heeft verwerkt, zijn vooral hagio-
grafische teksten, waaruit de voortdurende herhaling van tekens van heiligheid 
moet blijken. Verwijzingen naar andere tekstsoorten komen ook voor, maar 
sporadisch. Wanneer Gallonio uitlegt dat Neri niet de eerste was die zijn volge-
lingen sloeg om hen te verlossen van zondige behoeftes (zoals de auteur zelf 
had ondervonden), verwijst hij naar een passage over de twaalfde-eeuwse 
bisschop Evermodus van Ratzeburg in de geschiedenis van de Vandalen van 
Albert Krantz. Uit de kerkgeschiedenis van de Engelsen van Beda Venerabilis 
zou blijken dat Neri niet de eerste was geweest die tijdens het verrichten van 
een genezingswonder de patiënt in zijn gezicht blies.56 Dergelijke ontleningen 
aan niet-hagiografische bronnen zijn in de Vita van Neri echter zeldzaam. Hoe 
Neri had geleefd en wat hij tijdens zijn leven had verricht, was bekend. De 
functie van de vita, de algemene erkenning van de protagonist als heilige te 
bevorderen, vereiste dat Gallonio de nadruk legde op parallellen tussen Neri en 
andere heiligen, met name de oosterse ascetische.  
 Bij vroegchristelijke maagden en martelaars was het probleem omge-
keerd. Dat Agnes, Barbara en Cecilia heiligen waren, wist iedereen. Wanneer ze 
echter hun aardse leven precies hadden geleid, wat ze in de wereld eigenlijk 
hadden verricht en hoe ze het leven hadden verlaten, dat moest Gallonio juist 
onomstotelijk kunnen vaststellen. De bronnen waarvan Gallonio zich heeft 
bediend voor de Historia delle sante vergini, voor de martelaarstraktaten en 
voor de vita van Flavia Domitilla en haar metgezellen, hadden ten doel de 
historische manifestaties van heiligheid in de wereld te verifiëren. De grotere 
aandacht voor het wereldlijke aspect van dergelijke heiligen vereiste ook een 
ruimere selectie aan bronnen, die licht zouden kunnen werpen op de wereldlij-
ke context. De historische reconstructie was belangrijker dan de metaforische 
analogie. Juist wereldlijke bronnen konden hier uitkomst bieden. Gallonio 
gebruikte hiervoor een variatie aan brontypes, die in sommige gevallen de 
grenzen van hagiografie ver overschreden. 

Gallonio sprak voor zijn werken over maagden en martelaars om te be-
ginnen een brede selectie van kerkelijke historische en apologetische literatuur 
aan. De kerkgeschiedenis had hij binnen handbereik. Baronio had in de voor-
gaande twee decennia ten behoeve van de Annales Ecclesiastici niet alleen 
gedrukte en handgeschreven geschiedschrijving, maar ook onuitgegeven archi-
valia zo uitgebreid mogelijk verzameld. Hoewel Baronio en Gallonio niet altijd 
in harmonie samenwerkten, had deze laatste in de bibliotheek van het Oratori-
um toegang tot veel standaardwerken die daar tijdens de voorbereidingen voor 

                                                 
56 De verwijzing naar Krantz: ibid., 88; naar Beda: ibid., 160. Het gaat om Albert Krantz, 
Wandalia in qua de Wandalorum populis, et eorum patrio solo, ac in Italiam, Galliam, 
Hispanias, Aphricam et Dalmatiam migratione: et de eorum regibus ac bellis domi, forisque 
gestis (Keulen, Heil, 1519), dat later in de zestiende en zeventiende eeuw nieuwe edities 
heeft gekend; en Beda, Ecclesiastica historia gentis Anglorum, dat tot op de dag van vandaag 
steeds opnieuw wordt uitgegeven. Welke edities Gallonio heeft gebruikt, is niet te achterha-
len, uit zijn nalatenschap blijkt niet dat hij deze historische werken in zijn bezit heeft gehad.  
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Baronio’s magnum opus waren terechtgekomen. Gallonio heeft op verschillen-
de plaatsen in zijn hagiografische werken verwezen naar de laat-antieke en 
middeleeuwse Griekse geschiedschrijvers Eusebius van Caesarea, Socrates, 
Sozomenus, Theodoretus, Nicephorus en Zonara.57 Schrijvers die in deze 
periode in alle kerkelijke literatuur terugkwamen, ook in de werken van Gallo-
nio, waren vroege kerkvaders uit Noord-Afrika: met name Origenes, Tertullia-
nus, Cyprianus. De militante verdediging van de kerkelijke orthodoxie en de 
vanzelfsprekendheid van het martelaarschap die uit hun geschriften sprak, 
vielen onder de katholieke schrijvers in de zestiende eeuw in goede aarde.58 
Vooral in de martelaarstraktaten heeft Gallonio van Cyprianus veel gebruik 
gemaakt.59 

Gallonio heeft zich niet beperkt tot kerkelijke schrijvers van het eerste 
millennium na Christus. In zijn werken over historische heiligen heeft hij uit 
zeer uiteenlopende bronnen geput waarvan zowel het onderwerp als de auteur 
seculier waren. In de seculiere, goeddeels heidense bronnen blijkt de veelzijdig-
heid van Gallonio’s documentatie. Seculiere geschiedschrijving vulde als van-
zelfsprekend de kerkelijke geschiedschrijving aan. Gallonio verwijst in de 
opmerkingen waarmee hij de vita van de Romeinse maagd Tatiana besluit 
bijvoorbeeld naar de biografie van keizer Severus Alexander, die zou zijn ge-
schreven door Aelius Lampridius. Het ging niet om gegevens over Tatiana, 
maar om de aard van het bewind van Alexander. Volgens Lampridius was deze 
keizer de christenen niet ongunstig gezind geweest. Om aannemelijk te maken 
dat de heilige Tatiana toch als martelares ten tijde van Alexander was gestor-
ven, legt Gallonio uit dat Alexander zijn macht gedeeltelijk had gedelegeerd aan 
vijanden van het christendom. Wanneer ergens werd beweerd dat christenen 
waren voorgeleid bij keizer Alexander, betekende dit in feite dat ze waren 
voorgeleid bij zijn wrede ondergeschikten. Lampridius was in dit geval voor 
Gallonio geen bron van informatie over de beschreven heilige, maar juist een 
bron voor de historia profana die in het reine moest worden gebracht met het 
teken dat werd geacht Tatiana herkenbaar te maken als heilige - haar marte-
laarschap. Gallonio haalde voortdurend Romeinse historici aan, van Livius en 
Sallustius, via Tacitus en Suetonius, tot de auteurs van de Historia Augusta en 
Ammianus Marcellinus. Uit de Byzantijnse periode voegde hij daar Zosimus en 
Georgius Cedrenus aan toe.  

Gallonio nam verder regelmatig zijn toevlucht tot retorische, literaire, 
filosofische en juridische bronnen. Vooral voor de martelaarstraktaten heeft 
Gallonio veel gebruik gemaakt van de retorische en ethische werken van Cicero, 

                                                 
57 Deze kerkelijke auteurs komen voortdurend terug. Voor de inspanningen van Baronio bij 
het verzamelen van kerkhistorische bronnen, waaronder de Griekse kerkhistorici van de 
vierde tot de twaalfde eeuw, zie Zen, Baronio storico, 96-116. 
58 Voor het martelaarschap als onderwerp van de geschriften van Tertullianus en Cyprianus: 
Caroline Walker Bynum, The resurrection of the body in western Christianity, 200-1336 
(New York 1995) 34-43; E.L. Hummel, The concept of martyrdom according to Cyprian 
(Washington 1946) 34-164. 
59 Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus, o.a. 47-48, 51, 59, 62, 129. 
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de brieven van Seneca, de natuurgeschiedenis van Plinius. Veel citeert Gallonio 
uit de komedies van Plautus. Een van meest voorkomende bronnen is Valerius 
Maximus, Factorum et dictorum memorabilium libri novem. Deze verzameling 
exempla, memorabele daden en uitspraken, was sinds de late Middeleeuwen 
populair als bron voor het samenstellen van gemeenplaatsenboeken, collecties 
standaardzinnen en -uitdrukkingen ten behoeve van de retorica.60 

Op enkele plaatsen heeft Gallonio voor zijn historische reconstructies 
teksten gebruikt die gangbaar waren in de werkvelden van het recht, de ge-
neeskunde en de techniek. Bij de bespreking van enkele folteringen heeft hij 
rechtshistorische bronnen aangesproken, die in zijn eigen tijd als actuele 
juridische literatuur golden. Zo is zijn uitleg over de culleus, een antieke Ro-
meinse straf voor oudermoord, bijvoorbeeld gebaseerd op de rechtscodificatie 
van keizer Theodosius, maar ook op filologische verhandelingen hierover van 
Jacques Cujas (1522-1590), Carlo Sigonio (1524-1584) en Barnabé Brisson 
(1531-1591). De studies van deze rechtshistorici golden als doorwrochte 
bespiegelingen op het Romeinse recht en waren in de zestiende eeuw verplichte 
kost voor juristen.61 Wanneer Gallonio moet bepalen, wat precies was gebeurd 
toen Cecilia in een privé-badhuis enkele dagen achtereen aan de hitte werd 
blootgesteld, verwijst hij naar Galenus, naar Vitruvius en naar Celsus, antieke 
medische en bouwkundige literatuur die in de zestiende eeuw aan actualiteit 
niet had ingeboet. Gallonio voegt er een verwijzing aan toe naar Andrea Bacci 
(1524-1600), een productief balneoloog van zijn eigen tijd.62 In passages over 
katrollen en persen beroept Gallonio zich weer op Vitruvius.63 Hoe Gallonio 
zich in zijn werk verhoudt tot de juridische cultuur, de medische cultuur, de 
mechanische cultuur en in het algemeen het vergaren, categoriseren en orde-
nen van kennis in de zestiende eeuw, zal worden besproken in de volgende 
hoofdstukken. Belangrijk is dat Gallonio zich voor zijn werken over heiligen die 
in een ver verleden hadden geleefd, niet heeft beperkt tot een nauw omschre-
ven bestand aan hagiografische bronnen, maar een heel scala aan genres heeft 
aangeproken. 
 
Materiële bronnen 
Met betrekking tot Gallonio’s brongebruik is een laatste type bronnen tot 
dusver ongenoemd gebleven: de ruime categorie van materiële bronnen. Hier-
onder valt alles wat niet op perkament of op papier is geschreven: epigrafiek, 
visuele bronnen, numismatische bronnen, reliëfs, sculptuur, architectuur en 
gebruiksvoorwerpen. Om deze zaken te kunnen gebruiken als historische bron, 
vragen ze een specifiek inzicht in het materiaal, de vorm en de locatie in relatie 

                                                 
60 Ann Moss, Printed commonplace-books and the structuring of Renaissance thought 
(Oxford etc. 1996), met name 38, 40, 109-110. 
61 Gallonio, Trattato de gli instrumenti, 139-140; Idem, De sanctorum martyrum cru-
ciatibus, 219-222. 
62 Ibid. 
63 Gallonio, Trattato de gli instrumenti, 23 ; Idem, De sanctorum martyrum cruciatibus, 40-
43. 
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tot andere voorwerpen. In de zestiende en zeventiende eeuw was hun waarde 
als historische bron echter beperkt tot hun tweedimensionale leesbaarheid. Ze 
waren als een soort teksten met een eigen taal die geleerden moesten leren 
ontcijferen. Reliëfs op sarcofagen vereisten kennis van Romeinse iconografie 
om te begrijpen wat ze uitbeeldden, het lezen van antieke munten vergde een 
combinatie van epigrafiek en portreticonografie. Zeker in de mediterrane 
wereld ging de aandacht bijna uitsluitend uit naar unieke voorwerpen waarvan 
de eigenlijke waarde als historische bron besloten ligt in een tekst of afbeel-
ding. In Italië, waar interesse voor materiële oudheden in de vijftiende eeuw 
een hoge vlucht nam, ging het vooral om elementen die de antieke geschied-
schrijving ondersteunden, of die artistieke maatstaven bepaalden of bevestig-
den. Van Flavio Biondo (1392-1463), die halverwege de vijftiende eeuw in 
Roma instaurata en Roma triumphans de oudheden van Rome beschreef, tot 
Pirro Ligorio (1510ca.-1583), die halverwege de zestiende eeuw hetzelfde deed 
in enkele tientallen manuscripten die bekend staan als ‘Antichità romane’, 
waren schrijvers hoofdzakelijk geïnteresseerd in specifiek te localiseren palei-
zen en tempels, identificeerbare sculpturen en schilderingen, en inscripties en 
munten die eenduidige informatie opleverden over elementen uit de chronolo-
gische geschiedenis.64 

Eerder is de sterke interesse genoemd die in de tweede helft van de 
zestiende eeuw in het katholieke Europa ontstond voor monumenten van het 
vroege christendom. De catacomben, met hun stoffelijke overschotten van de 
slachtoffers van de christenvervolgingen, en de vroegchristelijke en vroegmid-
deleeuwse kerken, met hun cryptes waar de martelaars en andere heiligen hun 
laatste rustplaats hadden gekregen, kregen veel belangstelling van de geestelij-
ken en gelovigen in de Contrareformatie. Dit was een symptoom van de ge-
voelde herhaling van de elementen van de historia sacra. De christelijke oud-
heden golden als tekens van de eeuw na eeuw opnieuw optredende christelijke 
deugden en wonderen en van de zorg die de christelijke samenleving zich 

                                                 
64 Carmelo Occhipinti, Pirro Ligorio e la storia cristiana di Roma (da Costantino 
all’Umanesimo) (Pisa 2007) xi; Bruce G. Trigger, A history of archaeological thought (Cam-
bridge etc. 20062 [1989]) 54-58; Gisella Cantino Wataghin, ‘Archeologia e “archeologie”. Il 
rapporto con l’antico fra mito, arte e ricerca’ in: Salvatore Settis ed., Memoria dell’antico 
nell’arte italiana I L’uso dei classici (Turijn 1984) 171-221, aldaar 192-195, 198, 201-205; 
Arnaldo Momigliano, ‘Ancient history and the antiquarian’, Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes 13 (1950) 285-315, aldaar 289-292. Belangrijke studies naar het 
gebruik van materiële bronnen in de geschiedschrijving en in de oudheidkunde in vroeg-
modern Italië: William Stenhouse, Reading inscriptions and writing ancient history: histori-
cal scholarship in the late Renaissance (Londen 2005); J. Cunally, Images of the Illustrious: 
The Numismatic Presence in the Renaissance (Princeton 1999); Ingo Herklotz, Cassiano Dal 
Pozzo und die Archäologie des 17. Jahrhunderts (München 1999); Philip Jacks, The anti-
quarian and the myth of antiquity: the origins of Rome in Renaissance thought (Cambridge 
etc. 1993). Meer in het algemeen over de geschiedenis van het gebruik van visuele en 
materiële bronnen voor de reconstructie van het verleden: Francis Haskell, History and its 
images: art and the interpretation of the past (New Haven 1993); Alain Schnapp, La conquê-
te du passé. Aux origines de l’archeologie (Parijs 1993). 
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voortdurend getroostte om de devotie jegens deze christelijke voorbeelden te 
eren, een eeuwige cyclus van heiligheid en heiligencultus. De materiële resten 
van de vroege kerk waren echter niet alleen objecten van verering, ze waren 
ook bronnen van informatie over aspecten van de historia sacra waar de tek-
stuele traditie onduidelijk over was. In het kielzog van de studie naar heidense 
oudheden, kreeg in de loop van de zestiende eeuw ook de studie naar christelij-
ke oudheden vorm. Kerken werden in detail bestudeerd, catacomben werden 
verkend en in kaart gebracht. De eerder genoemde Onofrio Panvinio geldt als 
een pionier in deze ontwikkeling, en een voorlopig hoogtepunt bereikte Anto-
nio Bosio rond 1600. Gallonio staat bekend als een deelnemer aan deze trend. 
Vooral zijn martelaarstraktaten gelden als een bijdrage aan de ontluikende 
christelijke archeologie.65 De relieken en de architectuur en de kunst eromheen 
werden niet alleen vereerd en geëmuleerd, maar ook bestudeerd.  

In de sacrale oudheidkunde was, net als in haar seculiere pendant, met 
name aandacht voor leesbare en unieke overblijfselen uit het verleden. Inscrip-
ties waren essentieel voor de identificatie van de graven in cryptes en catacom-
ben. Oude schilderingen en mozaïeken golden als iconografische bronnen voor 
het uiterlijk van heiligen en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders.66 De topo-
grafie van catacomben en van de relieken die zich daar bevonden maakte deel 
uit van een geheel van unieke gegevens die gezamenlijk de chronologie en de 
topografie van de historia sacra bepaalden. Ook Gallonio heeft in zijn werken 
over historische heiligen materiële oudheden ingezet ter aanvulling en onder-
steuning van de tekstuele bronnen. Overigens kende hij Bosio niet persoonlijk 

                                                 
65 Massimiliano Ghilardi, ‘Le catacombe di Roma dal Medioevo alla Roma sotterranea di 
Antonio Bosio’, Studi Romani 40 (2001) 27-56 (voor Gallonio: 34); Cantino Wataghin, 
‘Archeologia e “archeologie”’, 206-209; Vannugli, ‘Gli affreschi di Antonio Tempesta’, 101-
116 (voor Gallonio: 115); Giuseppe Bovini, Gli studi di archeologia cristiana dalle origini alla 
metà del secolo XIX (Bologna 1968) 17-61 (voor Gallonio: 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) (voor Gallonio: 16, 18); Orazio 
Marucchi, Le catacombe romane ed. Enrico Josi (Rome 1932) 3-29; Pietro Fremiotti, La 
riforma cattolica del secolo XVI e l’archeologia cristiana (Rome 1926) (voor Gallonio: 77-83); 
Giovanni Battista de Rossi, La Roma sotterranea cristiana I (Rome 1864) 1-46. Het werk van 
Bosio geldt als ongeëvenaard, totdat in de negentiende eeuw onder leiding van Giovanni 
Battista de Rossi de christelijke archeologie zich ontwikkelde tot een autonome academische 
discipline. De ontwikkelingen van de christelijke oudheidkunde in de zeventiende en 
achttiende eeuw hebben weinig aandacht gekregen: Massimiliano Ghilardi, Subterranea 
civitas, 13. 
66 Occhipinti, Pirro Ligorio, 343-384 (bij wijze van voorbeeld, in feite beschrijft het hele boek 
de christelijke oudheidkunde in de vroegmoderne tijd als een uiting van belangstelling voor 
unieke resten uit het verleden, waarbij de auteur zich vooral richt op de verhouding tussen 
iconografische en esthetische interesse); Barbara Agosti, Collezionismo e archeologia 
cristiana nel Seicento. Federico Borromeo e il medioevo artistico tra Roma e Milano (Milaan 
1996) 12; Haskell, History and its images, 13-127; Ingo Herklotz, ‘Historia sacra und 
mittelalterliche Kunst während der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts in Rome’ in: Romeo 
De Maio e.a. ed., Baronio e l’arte: atti del convegno internazionale di studi, Sora 10-13 
ottobre 1984 (Sora 1985) 21-74. 
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en was hij niet betrokken bij de totstandkoming van de Roma sotterranea.67 
Dit relativeert zijn betrokkenheid bij de trend onder geestelijken rond 1600 om 
de christelijke oudheden in de catacomben met eigen ogen te aanschouwen. 
Gallonio heeft Bosio niet vergezeld op diens ondergrondse verkenningstoch-
ten. 

Vooral in de Historia delle sante vergini heeft Gallonio wel teksten van 
inscripties gebruikt om vast te stellen waar de maagden lagen begraven. Hij 
noemde bijvoorbeeld een tweetal inscripties, waaruit bleek dat de relieken van 
de heiligen Daria en Chrysanthus zich deels in de kerk van San Silvestro in 
Capite bevonden. Een van deze inscripties, die de nonnen van het bijbehorende 
convent kort tevoren in de buurt van het hoogaltaar hadden geplaatst, citeert 
Gallonio [afb. 2b]:  

 
In naam van de Heer. Hier zijn de namen geregistreerd van de heilige 
martelaressen wiens lichamen in deze kerk rusten: de lichamen van de 
heiligen Daria en Hilaria, van de heiligen Memmia en Juliana, van de 
heilige Artemia, van de heilige Concordia, van de heilige Sophia en van 
de heiligen Fides, Spes en Charitas, van de heilige Conchilia en van de 
heiligen Tryphonia en Cyrilla. 68  

 
Het citaat, dat Gallonio heeft vertaald uit het oorspronkelijke Latijn, is eigen-
lijk een onnauwkeurige parafrase. Gallonio heeft de tekst van de inscriptie zo 
veranderd, dat de liturgisch-architectonische functie van het object geheel uit 
het zicht is geraakt: de steen was ingemetseld in de wand van een kerk zodat 
hierop viel te lezen op welke dagen welke heiligen werden vereerd in deze kerk. 

                                                 
67 Op 19 oktober 1602 schreef Gallonio in een brief aan kardinaal Federico Borromeo: ‘Del 
autore del libro de’Cimiteri non so che scriverle; ho parlato ad uno suo grande intrinseco 
amico, il quale ha veduta l’opera, et mi ha detto che egli è di già in ordine, et che ha fatto 
molte spese, e di piu che ne ha parlato col Papa, che gli è piaciuto che esso faccia questa 
opera, si che penso che non ne fara altro, parendogli che cosi gli habbia ordinato N. S.re. Se 
potro cavarne altro lo faro intendere a V. S. Ill.ma, ancorche io non conosca l’autore.’ BA Ms. 
G.189inf f. 93ro. De auteur van dit ‘boek over de begraafplaatsen’ dat in 1602 nagenoeg klaar 
was voor publicatie en waar paus Clemens VIII persoonlijk zijn goedkeuring over uitsprak, 
moet Bosio zijn geweest. Tussen 1602 en 1608 onderbrak Bosio zijn verkenningen van de 
catacombes tijdelijk, maar in 1610 was een deel van zijn werk over de ondergrondse be-
graafplaatsen desondanks al klaar voor publicatie: N. Parise, ‘Bosio, Antonio’, Dizionario 
Biografico degli Italiani XIII Borremans-Bracanzolo (Rome 1971) 257-259. Uit de geciteerde 
brief blijkt dat Gallonio hem niet persoonlijk kende. 
68 ‘Una parte de’corpi de i Santi Daria, e Grisanto nella Chiesa de’Santi Apostoli si conser-
vano, e l’altra in San Silvestro, come dimostra quella tavola di marmo posta nell’entrar di 
detta Chiesa à man sinistra, dove sono descritte una parte delle reliquie di essa, e quel l’altra, 
la quale questo Ottobre passato, piacque alle Reverende Madri collocarla in Chiesa, vicino 
all’altare grande, dove si leggono queste parole: Nel nome del Signore. Quì sono notati i 
corpi delle Sante Martiri che in questa Chiesa si riposano: I corpi delle Sante Daria, & Hilaria: 
Delle Sante Memia, e Giuliana: Di Santa Artemia: Di Santa Concordia: Di Santa Sofia, e delle 
Sante Fede, Speranza, e Charità: Di Santa Conchilia e delle Sante Trifonia, e Cirilla.’ Gallonio, 
Historia delle sante vergini romane, 192. 
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Het origineel, dat uit de achtste eeuw stamt, en nu in het atrium voor de in-
gang van de kerk is ingemetseld, bevat de volgende tekst [afb. 2a]:  
 

In naam van de Heer. Dit is de registratie van de sterfdagen van de hei-
lige martelaressen, die hier rusten. Op achttien maart is de sterfdag 
van de heiligen Daria en Hilaria. Op acht augustus is de sterfdag van de 
heiligen Memmia en Juliana. Op de negende van de genoemde maand 
is de sterfdag van de heilige Artemia. Op de twaalfde van de genoemde 
maand is de sterfdag van de heilige Concordia. Op dertig september is 
de sterfdag van de heiligen Sophia, Pistis, Helpis en Agape. Op dertien 
oktober is de sterfdag van de heilige Conchilia. Op de achttiende van 
de genoemde maand is de sterfdag van de heilige Tryphonia. Op de 
achtentwintigste van de genoemde maand is de sterfdag van de heilige 
Cyrilla.69 

 
Gallonio citeerde inscripties verkort en aangepast aan zijn eigen doeleinden, 
zonder dat hij de inscriptie grafisch weergaf, het citaat typografisch duidelijk 
markeerde of aangaf waar hij lacunes had opgevuld. Dit laat zien dat hij zich 
weinig gelegen liet liggen aan het materiële aspect van de epigrafiek, zoals de 
vorm van de letters of de monumentale context, datgene wat het tot een heel 
ander brontype maakte dan manuscripten en drukwerk.70 De inscriptie was 
voor hem gewoon een tekst als iedere andere.  
 Gallonio gebruikte dezelfde epigrafische bronnen als Baronio en zijn 
medewerkers in hun aantekeningen bij het Martyrologium Romanum. Onder 3 
januari staat in het Martyrologium Romanum bijvoorbeeld een aantekening 
over de begrafenis van paus Antherus in de catacombe van Calixtus. De aante-
kening eindigt met de tekst van een inscriptie waaruit moest blijken dat het 
lichaam van de paus later uit de catacombe naar de kerk van San Silvestro in 
Capite was overgebracht. Deze inscriptie somt de sterfdagen op van de manne-
lijke heiligen waarvan relieken zich in de San Silvestro bevinden: 

                                                 
69 ‘IN N[OMINE] D[OMI]NI HAEC NOT[ATIO] NAT[ALICIUM] S[AN]C[TARUM] 
[MARTYRUM] / HIC REQUIESCENT[IUM] / MENSE MART[IO] D[IE] XVIIII 
N[ATALICIUM] S[AN]C[T]A[RUM] DA[R]IAE / ET HILARIAE / MENSE AUG[USTO] D[IE] 
VIII N[ATALICIUM] S[AN]C[T]AR[UM] MEMMIAE ET IULIANAE / D[IE] VIIII M[ENSE] 
S[UPRA]S[CRIPTO] N[ATALICIUM] S[AN]C[T]AE ARTHEMIAE / D[IE] XII M[ENSE] 
S[UPRA]S[CRIPTO] N[ATALICIUM] S[AN]C[T]AE CONCORDIAE / MENSE SEPT[EMBRE] 
D[IE] XXX N[ATALICIUM] S[AN]C[T]AR[UM] SOFIAE PISTIS HELPIS ET AGAPE / MENSE 
OCT[OBRE] D[IE] XIII N[ATALICIUM] S[AN]C[T]AE CONCHILIAE / D[IE] XVIII M[ENSE] 
S[UPRA]S[CRIPTO] N[ATALICIUM] S[AN]C[T]AE TRIFONIAE / D[IE] XXVIII M[ENSE] 
S[UPRA]S[CRIPTO] N[ATALICIUM] S[AN]C[T]AE CYRILLAE’. De inscriptie hangt tegen-
woordig rechts van de hoofdingang. Links van de hoofdingang is de pendant ingemetseld, 
met de sterfdagen van de mannelijke heiligen waarvan zich in de kerk relieken bevonden. 
Voor de datering: Eileen Kane, The church of San Silvestro in Capite in Rome (Genua 2005) 
106, die zich baseert op Nicolette Gray, ‘The paleography of Latin inscriptions in the eighth, 
ninth and tenth centuries in Italy’, Papers of the Britisch School at Rome (1948) 38-163. 
70 Stenhouse, Reading inscriptions, 43-73. 
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Dit is de registratie van de sterfdagen van de heiligen die hier rusten: 
op drie januari de sterfdag van de heilige paus Antherus, etc.71 

 
Dit is de pendant van de steen waarvan Gallonio de tekst heeft geparafraseerd. 
Een transcriptie van deze steen met de relieken van mannelijke heiligen had hij 
in zijn collectie hagiografische manuscripten.72 
 Hoewel Gallonio zelf niet bijzonder zorgvuldig omging met epigrafi-
sche bronnen, zag hij toch reden om kritiek te leveren op de lezing van derge-
lijke epigrafische reliekenlijsten door een andere auteur: Pompeo Ugonio 
(†1614), docent in de retorica aan de Sapienza en schrijver van een bekend 
boek over de kerken van Rome.73 Aan het einde van de historia van de heilige 
Beatrix merkt Gallonio op dat delen van haar lichaam en van dat van haar 
broers in verschillende kerken in Rome te vinden waren. In sommige van deze 
kerken viel echter te lezen, dat zich daar de complete lichamen bevonden. Die 
discrepantie was te wijten aan de omzwervingen die relieken hadden gemaakt, 
en de gewoonte van ‘het lichaam’ te spreken, wanneer een belangrijk deel ervan 
werd bedoeld. Gallonio wijst op de argeloosheid waarmee Pompeo Ugonio 
dergelijke beweringen letterlijk had genomen. Waar inscripties ‘het lichaam 
van’ vermeldden, vatte Ugonio dat op als ‘het complete lichaam van’, waardoor 
het lichaam van een heilige in zijn boek in sommige gevallen opduikt in meer-
dere kerken tegelijk.74 Hier verwijt Gallonio de docent van de Sapienza dat hij 

                                                 
71 ‘Ex Coemeterium Callisti de quo agimus, effossum corpus sancti Anteri Papae translatum 
est intra Urbem in ecclesiam sancti Silvestri in Campo Martio, ubi in lapidea tabula eiusmodi 
vetus inscriptio legitur: Haec est notitia Natalitiorum Sanctorum hîc requiescentium: Mense 
Ianuario, die tertia NATALIS SANCTI ANTERI, &c.’ Martyrologium Romanum (Antwerpen, 
Plantijn, 1589) 140-141. Voor de aantekeningen, de Notationes, bij het Martyrologium 
Romanum, die vanaf 1586 in uitgaves van het werk verschenen, zie Guazzelli, ‘Cesare 
Baronio e il Martyrologium Romanum’, 60-72. 
72 BibVal Ms. H.8I ff. 265ro-265vo, 269ro-269vo. 
73 Frederick J. McGinness, Right thinking and sacred oratory in counter-reformation Rome 
(Princeton 1995) 12-14; Herklotz, ‘Historia sacra und mittelalterliche Kunst’, 39-50, 73-74. 
De eerste vermelding van Ugonio als docent retorica in de salarisrollen van de Sapienza was 
in 1587, de laatste in 1612: Emanuele Conte ed., I maestri della Sapienza di Roma dal 1514 
al 1787: i rotuli e altre fonti (Rome 1991) 127, 174. Het boek over de kerken van Rome: 
Pompeo Ugonio, Historia delle stationi di Roma (Rome, Bonfadini, 1588). 
74 ‘I corpi di sa.ta Beatrice, e de’fratelli sono in diversi luoghi di questa Città divisi, parte in 
Santa Maria Maggiore, parte in San Nicolò in carcere, e parte in altre chiese; e se bene in 
alcune di esse si trova scritto, che vi sieno i corpi intieri, ciò si è cagionato ò perche vi furono 
la prima volta transferiti, overo perche la maggior parte di loro vi si conserva: e questo 
ordinariamente verifica, ne’corpi de’Santi, che nelle chiese stanno, come, mentre le sacre 
sepolture loro s’aprono chiaramente si vede, poiche quasi del continuo ò la maggior parte 
de’corpi solamente, ò le più principali vi si trovano. ciò considerando uno scrittore moderno, 
che per occasione d’una certa sua historia ha trattato delle reliquie di molte chiese di Roma, 
pigliando la parte per lo tutto, ha posto un medesimo corpo in diversi luoghi, come verbi 
gratia quello di Santa Prasede nella chiesa dedicata à lei, & in SS. Quattro Coronati, quello di 
questa Santa Vergine in Santa Maria Maggiore, & in Santo Nicolò in Carcere, e quello di 
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de epigrafische teksten niet in hun materiële context had beschouwd: als in 
steen uitgehouwen teksten die moeilijk konden worden gewijzigd wanneer ze 
niet meer actueel waren. De bronkritiek die Gallonio suggereert is in dit geval 
door een specifiek belang ingegeven. De kwestie van de meervoudige vermel-
ding van relieken van heiligen op verschillende plaatsen was een heet hangijzer 
sinds de openlijke kritiek op de heiligenverering van protestantse zijde.75 
Gallonio refereert er op meerdere plaatsen in de Historia delle sante vergini 
romane aan.76 In allerlei andere situaties waarin specifieke epigrafische bron-
kritiek relevant was, gaat Gallonio er echter aan voorbij. 
 Een ander type leesbare materiële bron dat hier en daar voorkomt in 
de werken van Gallonio, is de visuele bron. Wanneer hij de bronnen introdu-
ceert, die informeren over de werking en het uiterlijk van de plumbatae, noemt 
hij behalve enkele teksten ook de fresco’s in de basiliek van San Lorenzo fuori 
le Mura. De plumbatae waren een geselinstrument, bestaande uit koorden met 
loden ballen eraan. Gallonio verwijst naar één van de fresco’s die het leven van 
Laurentius uitbeeldden, in de dertiende eeuw aangebracht in de portico van de 
basiliek.77 [afb. 2c, 2d] Gallonio realiseert zich dat het lezen van een dergelijke 
bron specifieke problemen met zich meebrengt. Hij stelt dat, hoewel de schil-
dering ‘niet duizend jaar oud is, men toch van mening is dat ze naar antieke 
modellen zijn gevormd’. Hij geeft zich op een halfslachtige manier rekenschap 

                                                                                                                   
Santa Cecilia nel tempo dedicato al suo nome, & in SS. Quattro Coronati, e così anco ha fatto 
di alcuni altri.’ Gallonio, Historia delle sante vergini romane, 125-126. Gallonio verwijst naar 
het kort daarvoor verschenen boek van Pompeo Ugonio over de kerken van Rome, die de 
door Gallonio genoemde voorbeelden inderdaad dubbel bevat: Ugonio, Historia delle 
stationi, 71vo (Beatrix), 134ro (Cecilia), 220ro-220vo (Cecilia en Praxedis), 278ro (Beatrix), 
300vo (Praxedis). 
75 Diarmaid MacCulloch, Reformation: Europe’s house divided, 1490-1700 (Londen 2003) 
102; Genoveffa Palumbo, ‘“L’Assedio delle reliquie” alla città di Roma. Le reliquie oltre la 
devozione nello sguardo dei pellegrini’, Roma moderna e contemporanea 5 (1997) 377-399, 
aldaar 382, 392. De certificering van relieken is ook verordend op het Concilie van Trente, 
sessie IX, artikel II: geraadpleegd in Ordonnantien ende decreten van den H. Concilie 
generael, ghehouden tot Trenten: onder onse alderheylighste vaders, Paulus de III. Iulius de 
III. ende Pius de IV. Pausen van Romen transl. Thomas van Thielt (Antwerpen, Plantijn, 
1650) 331-335, aldaar 335. 
76 Behalve met betrekking tot de heilige Beatrix, ook wanneer hij de relieken bespreekt van 
Romula en Redempta, en die van Daria en Chrysanthus. Gallonio, Historia delle sante 
vergini romane, 122, 192. 
77 ‘Erano le piombate, per quanto accennano gli atti de’Martiri, e Prudentio nell’hinno di san 
Romano, e più chiaramente alcuni scrittori moderni, & alcune pitture antiche, in particolare 
una che sino al giorno di hoggi nella chiesa di san Lorenzo fuori delle mura si vede, la quale 
se bene no. è di mille anni dipinta, tuttavia si tiene che dalla forma delle antiche venga, [..]’ 
Gallonio, Trattato de gli instrumenti, 47; ‘Erant plumbatae (ut sanctorum martyrum res 
gestae indicant, & Prudentius, atque quaedam picturae, quae hic Romae invisuntur) quod-
dam flagelli genus [..]’, Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus, 109. Voor de fresco’s 
in de portico van de basiliek van San Lorenzo fuori le Mura: Guglielmo Matthiae, S. Lorenzo 
fuori le mura (Rome 1966) 63-64. 
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van de specifieke bronnenkritiek die een visuele bron vereist voor een correcte 
lezing ervan. 

Een aparte categorie materiële bronnen die Gallonio soms aanspreekt, 
is het niet-unieke, niet-leesbare object. Op enkele plaatsen heeft hij het over 
groepen voorwerpen die inzicht zouden verschaffen in de constructie of in het 
functioneren van martelwerktuigen. Dit zijn geen specifieke relieken, het zijn 
oudheden die dienen ter aanvulling van de tekstuele bronnen voor de beteke-
nis van martyrologische begrippen. De voorwerpen zijn geen onderdeel van het 
artistiek-documentaire patrimonium dat in de zestiende eeuw over het alge-
meen in verzamelingen en geleerde verhandelingen terechtkwam. Het gaat om 
alledaagse voorwerpen, metalen en aardewerken containers, niet het type 
literair-artistieke oudheden die in deze periode over het algemeen aandacht 
kreeg in seculiere en kerkelijke studies. Wanneer Gallonio de olla introduceert, 
waarin martelaars zouden zijn gekookt, beschrijft hij deze als een kookpot van 
koper of van brons, ‘zoals enkele antieke exemplaren van koper en van brons 
laten zien, die in de ruïnes van de stad zijn teruggevonden, en lijken op onze 
pannen zonder rand.’78 Dit type materiële bronnen, gebruiksvoorwerpen 
waarvan tientallen onderling uitwisselbare exemplaren voorkwamen, komt in 
tegenstelling tot de unieke inscripties en de schilderingen in het 
Martyrologium Romanum niet voor. 

Aandacht voor dergelijke gebruiksvoorwerpen staat bekend als iets dat 
in de vroegmoderne periode vooral in Noord-Europa voorkwam. Terwijl in de 
stedelijke cultuur in Italië volop epigrafiek, sculptuur en architectuur 
voorhanden was ter aanvulling op en illustratie van de geschiedschrijving, 
waren materiële oudheden in Noord-Europa vaak prozaïscher van aard en 
misten ze bovendien de achtergrond van een literaire historische traditie. 
Staande stenen in Engeland, grafvondsten in Scandinavië en aardewerk dat op 
de akkers van Polen naar boven kwam, waren historische resten waar 
plaatselijke geleerden juist in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw 
gebruik van gingen maken voor de reconstructie van het eigen verleden. In de 
mediterrane wereld was er nauwelijks belangstelling voor dergelijke alledaagse 
objecten. Het is een vorm van oudheidkunde die zich richt op de 
ongealfabetiseerde, prehistorische samenleving.79  

De kookpotten die Gallonio beschrijft, gedolven uit de resten van het 
antieke Rome, doen meer denken aan de aardewerken kruiken en potten die in 
Polen uit de omgeploegde grond omhoog kwamen, dan aan de munten en de 
sarcofagen van zijn stadsgenoten. In Italië is de meest bekende geleerde die in 

                                                 
78 ‘Era dunque l’olla, come habbiamo detto, una pentola di rame, ò di bronzo grande, in cui si 
lessavano i Martiri, fatta, secondo che mostrano alcune antiche, di rame, e di bronzo, 
ritrovate nelle ruine della Città, à similitudine delle nostre pentole senza orlo, [..]’ Gallonio, 
Trattato de gli instrumenti, 81-82; in de Latijnse editie: Idem, De sanctorum martyrum 
cruciatibus, 155. 
79 Trigger, A history of archaeological thought, 54-58, 93-95; Paul G. Bahn, The Cambridge 
illustrated history of archaeology (Cambridge 1996) 10, 35-52; Schnapp, La conquête du 
passé, 148-155; Momigliano, ‘Ancient history and the antiquarian’, 290-293. 
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deze periode wel oog had voor de meer prozaïsche overblijfselen van het 
verleden geen geestelijke of geschiedschrijver, maar een medicus: Michele 
Mercati (1541-1593). Deze pauselijke geneesheer had plausibel gemaakt dat 
bepaalde vuurstenen voorwerpen geen bijproducten waren van de bliksem, 
maar in het verleden door mensen vervaardigde instrumenten.80 Hij was niet 
alleen een bekend verzamelaar van mineralen en de auteur van een boek over 
obelisken, maar stond ook in nauw contact met het Oratorium.81 De 
raakvlakken tussen het werk van Mercati en dat van Gallonio zullen later in dit 
boek uitgebreid aan bod komen. 

Gallonio heeft in zijn hagiografische oeuvre een grote diversiteit aan 
bronmateriaal aangesproken. Voor het feitelijke relaas over het leven van Neri 
had hij getuigenverklaringen tot zijn beschikking, terwijl hij hagiografische 
publicaties aanhaalde voor vergelijkingsmateriaal. De bronnen die hij gebruikte 
om de wereldlijke context te schetsen waarin de historia sacra zich had 
afgespeeld, kende daarentegen nauwelijks grenzen. Alle genres, theaterteksten, 
rhetorische handboeken, morele geschriften, zelfs juridische en medische 
literatuur konden relevant zijn. Ook bronnen die tegenwoordig tot de 
archeologische gerekend worden, heeft Gallonio aangesproken. Zijn gebruik 
van dergelijke bronnen, inscripties, schilderingen, reliëfs en gebruiksvoorwer-
pen, was niet systematisch en weinig kritisch. De ontleningen heeft hij daarbij 
steeds verwerkt tot een soort collage, waarin zij zichtbaar waren als 
bronfragmenten, maar waarin de context waaruit de auteur ze had losgemaakt 
niet meer terzake deed. Het doel heiligde het middel, of dit nu de gestileerde 
levensbeschrijving van een vrome woestijnheilige was, een technische tekst 
over Romeins strafrecht, of een banaal stuk aardewerk dat uit de grond was 
opgedoken. Wanneer Gallonio over de grenzen van de hagiografie heenstapte, 
was dit om zijn publiek bij de hagiografische les te houden. 
 

2.4 De christelijke geschiedenis van de oratorianen 
Het doel van de duizenden pagina’s kerkgeschiedenis en hagiografie die de 
oratorianen schreven, was de continuïteit van de christelijke samenleving sinds 
het tijdperk van de apostelen aan te tonen. Deze samenleving had in hun visie 
steeds onder de wijze leiding gestaan van de clerus, aangevoerd door de opvol-

                                                 
80 De passage in het werk van Mercati: Michele Mercati, Metallotheca Vaticana ed. Giovanni 
Maria Lancisi (Rome, Salvioni, 1717) 243-245. 
81 Zo zijn in de postume uitgave van zijn commentaar op zijn verzameling mineralen brieven 
en passages van oratorianen opgenomen, waarin ze Mercati loven om zijn deugdzaam 
karakter en zijn goede werk, en daarbij blijk geven van een persoonlijke band met de arts: 
Mercati, Metallotheca Vaticana, xxxii-xxxiv, xxxvvii (Filippo Neri, Giovanni Giovenale 
Ancina, Cesare Baronio); ook uit getuigenissen in het canonisatieproces van Filippo Neri 
blijkt hoe nabij Mercati stond tot het Oratorium. 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, 145-146 [A. 
Alluminati]; IV, 193 n. 417 [fragment uit de brief van Giovanni Giovenale Ancina aan 
Filippo Neri over Mercati’s ziekbed in het complex van het Oratorium]. 
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gers van Petrus. Een terugkerend motief in de geschriften van Gallonio en zijn 
ordegenoten is de spanning tussen aardse ambities en godvrezende wereldver-
zaking. In iedere periode hadden wereldlijke machthebbers en volksmenners 
gedreigd de christelijke samenleving mee te sleuren in hun verlangen naar 
aardse roem. Altijd waren vrome helden er echter in geslaagd de godsvrucht in 
stand te houden. 
 
Het christelijke Imperium 
Gallonio heeft in een overweldigend aanbod aan literaire en non-literaire 
bronnen selecties gemaakt waarmee hij invulling kon geven aan zijn hagiogra-
fische projecten. De historia sacra was geen amorfe massa gegevens, maar ze 
kende een interne geleding waarbinnen types en groepen vielen te onderschei-
den. Voor Neri stonden niet zozeer de heilige martelaars model, of de christe-
lijke soldaten, of de stichters van ordes en kloosters, of de kerkelijke geleerden, 
maar vooral de contemplatieve kluizenaars en asceten. Individuele gebeurte-
nissen en personen vielen in de ene dan wel de andere categorie heilige of juist 
zondige activiteiten en eigenschappen. De ahistoriciteit van de historia sacra 
manifesteerde zich iedere keer weer in specifieke historische gevallen. Dit 
leverde een voortdurende spanning op tussen de chronologische geschiedenis 
en de onveranderlijke geschiedenis. Terwijl Gallonio in al zijn werk is uitgegaan 
van de herhaling van de historia sacra, blijkt hier en daar ook dat hij extra 
gewicht toekende aan bepaalde specifieke, individuele gevallen uit de chronolo-
gische geschiedenis. Al genoemd is de speciale voorkeur van de contrareforma-
torische geestelijkheid voor het antieke Rome. Bij Gallonio wordt dit nergens 
zo duidelijk als in het geval van de heilige Domitilla, de verwant van de Flavi-
sche keizers Vespasianus, Tito en Domitianus. 
 Flavia Domitilla behoorde tot een generatie die de apostelen nog 
persoonlijk had gekend. Zij stond daarmee dicht bij de oorsprong van het 
christendom, ze had de goede boodschap uit de eerste hand vernomen. Dit 
maakte haar bij uitstek tot een legitiem object van verering en navolging. Ze 
was lid van een keizerlijke familie, zodat met haar het christelijke heldendom al 
vroeg tot in de toplaag van de Romeinse samenleving bleek te zijn doorgedron-
gen. Ze was een jonge vrouw, zodat ze een christelijk, spiritueel en katholiek 
tegenwicht kon bieden aan de lichamelijke kracht en de materiële rijkdom die 
in het wereldlijke de verhoudingen bepaalde. Als edele, nederige maar stand-
vastige christelijke maagd was zij een lichtend baken temidden van de duistere 
vergankelijkheid van de heidense ambitie en hoogmoed. Tegelijkertijd was ze 
een geschikt voorbeeld om na te volgen voor de aristocratische jongedames 
waarvan Gallonio het spiritueel leiderschap op zich had genomen. De verhou-
ding van Flavia Domitilla tot de christelijke geestelijkheid stond daarbij model 
voor de maatschappelijke inbedding van de clerus zoals Gallonio die in zijn 
eigen Rome voorstond. 
 Eerder is beschreven hoe Gallonio in het algemeen de heilige Romeinse 
maagden, weliswaar unieke historische subjecten, toch aan de chronologische 
wereldlijke geschiedenis onttrok door de repetitiviteit van de vertellingen en 
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het gebrek aan historische karakterisering. In de historia van Flavia Domitilla 
en haar metgezellen zijn ook specifieke elementen te vinden, die direct lijken te 
refereren aan de spanning tussen een lineaire en een periodieke opvatting van 
de christelijke geschiedenis. Het gaat om de cyclus van geboorte, voortplanting 
en dood in de aardse, chronologische geschiedenis. Een terugkerend motief in 
Gallonio’s historische geschriften, is de christelijke roem. Hij stelde de Ecclesia 
militans voor als een voortdurende strijd, waarin soms een overwinning 
plaatsvond die aanleiding kon zijn tot het vieren van de triomf. In zijn Historia 
delle sante vergini romane zijn de gevechten vaak tussen maagdelijkheid in 
dienst van Christus en voortplanting in dienst van een echtgenoot. De jonge 
vrouw die kinderen baarde, zou schijnbaar bijdragen aan de onsterfelijkheid 
van haar en haar echtgenoot, doordat in hun kinderen hun eigen bloed, en hun 
roem, zou voortleven. Dit was echter maar schijn, wereldlijke roem was vals en 
vergankelijk. In werkelijkheid kon de vrouw slechts iets van eeuwige waarde 
bewerkstelligen door zichzelf te beloven aan Christus en haar maagdelijke staat 
te bewaren. In plaats van wereldlijke vooruitgang te ambiëren zou zij spirituele 
vooruitgang moeten nastreven. Deze was daadwerkelijk eeuwig, en zij kon dit 
consolideren als God haar de kans gaf zichzelf te bewijzen door middel van een 
martelaarschap. Een vrouw kon dus in spirituele zin een militaire overwinning 
behalen door passief te zijn, door de folteringen te ondergaan waarmee ande-
ren haar omwille van haar geloof en haar gelofte kwelden. Dit was meer waard, 
had een hogere eeuwigheidswaarde, dan de actieve, militaire overwinningen die 
de vader van haar kinderen eventueel behaalde. 82 Terwijl de wereldlijke, lineai-
re geschiedenis een aaneenschakeling was van dergelijke actieve prestaties die 
uiteindelijk iedere keer desillusies bleken te zijn, was de historia sacra een 
opeenvolging van passieve triomfen die nooit hun glans verloren. De heiligen-
cultus van de katholieke kerk was een altijd levende herinnering aan de voort-
durende roem van de schare heiligen in de Hemel. Het Romeinse keizerrijk was 
daarentegen juist een van de meest sprekende voorbeelden van de verganke-
lijkheid van de aardse roem.  

Om die reden vormden de bekering en het daaropvolgende martelaar-
schap van Flavia Domitilla ook zo’n belangrijk voorbeeld voor de biechtdoch-
ters van Gallonio. Het meisje uit de keizerlijke familie verkoos de maagdelijk-
heid boven een vruchtbaar huwelijk met een man van goeden huize. Dit was 
reden voor de heidense machthebbers haar te bestrijden, en Domitilla zag zich 
gedwongen een gevecht te voeren tegen de pressie van haar verloofde en zijn 
handlangers in de Romeinse magistraat. Zij streed moedig en behaalde uitein-
delijk de overwinning, wat haar als beloning de kroon en de palmtak van het 
martelaarschap opleverde. De overgave van een dame uit het huis van de 
                                                 
82 Ditchfield, ‘An early christian school of sanctity’, 194-195, benadrukt de zorg waarmee 
Gallonio de adellijke familiebanden van verscheidene vroegchristelijke, heilige maagden, 
veelal martelaressen, reconstrueerde. Dit stond in dienst van de tegenstelling tussen de 
spirituele, passieve roem van de christelijke (aristocratische) maagd en de wereldse, actieve 
roem van de heidense edelman. Zie hoofdstuk 5 over de aristocratie, wapentuig en martel-
werktuigen. 
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Flavische keizers aan Christus was des te betekenisvoller, omdat de Flaviërs 
beschouwd werden als voorouders van Constantijn de Grote. Terwijl het chris-
tendom met keizer Constantijn pas in 312 voor het eerst van staatswege 
bescherming zou genieten, betekende de bekering van Flavia Domitilla dat in 
de eerste eeuw na Christus al leden van de keizerlijke familie christen waren 
geweest. De aanspraak van ‘semper eadem’, ‘altijd dezelfde’, het motto van de 
Annales Ecclesiastici, zou zo tot op zekere hoogte ook voor de keizerlijke be-
scherming van het christendom gelden. Al ten tijde van de apostelen was een 
deel van de keizerlijke dynastie de christelijke gemeenschap gunstig gezind 
geweest. Dit was dezelfde gemeenschap die twee eeuwen later onder Constan-
tijn de Grote met de ontvangst van de kerkelijke staat herkenbaar werd als de 
katholieke kerk.83 

De metafoor van de passieve christelijke triomf als spiritueel alterna-
tief voor de actieve wereldlijke triomf is in de historia van Flavia Domitilla ver 
doorgevoerd. Terwijl Domitilla zich aanvankelijk mooi maakte om zichzelf aan 
te bieden aan Aurelianus, zoon van de consul, stonden haar twee eunuchs, 
Nereus en Achilleus, treurig toe te kijken. Zij overreedden Domitilla in een 
lange dialoog af te zien van haar huwelijk, waarbij ze benadrukten dat zwanger-
schap ellendig en gevaarlijk was, dat haar kinderen gebreken zouden kunnen 
hebben, dat zij haar autonomie zou verliezen aan een man die na het huwelijk 
als een tyran over haar zou heersen. Een keuze voor Christus als bruidegom 
zou haar daarentegen ‘grootheden en trofeeën’ brengen. Toen zij zich had laten 
overtuigen en een gelofte van trouw en kuisheid aflegde ten overstaan van de 
toenmalige paus, Clemens I, viel zij met haar dienaren ten prooi aan langdurige 
vervolging door haar voormalige geliefde. Na op het eiland Ponza in balling-
schap te hebben verkeerd, werden Nereus en Achilleus gefolterd en onthoofd, 
terwijl Domitilla en haar bekeerde vriendinnen uiteindelijk werden verbrand in 
het huis waar Aurelianus hen had opgesloten.84 De christelijke eunuchs hadden 

                                                 
83 ‘Di più altri Imperatori di questa stessa famiglia discesi, cioè Claudio il giovane, Quintillo, 
Costanzo, Costantino, Costante, Costantino, e Costanzo minori, e Giuliano, habbiamo 
ragionato più avanti.’ Gallonio, Historia della vita e martirio de’gloriosi santi, 32; in de 
Latijnse versie: ‘Imperatores autem Flaviae gentis fuere hi, qui sequuntur Flavius 
Vespasianus, Titus Flavius Vespasianus, Flavius Domitianus, Claudius iunior, Quintillus 
Claudii frater, Flavius Constantius Clorus Constantini magni pater natus ex Claudia Crispi 
Claudii et Quintilli Imperatorum fratris filia, Constantinus item, Constantinus alter iunior, 
Constans, et Constantius fratres Constantini ex Fausta filii, Julianus, et alii.’ BibVal Ms. 
G.99 ff. 5vo. 
84 Gallonio, Historia delle sante vergini romane, 50-62. Het spirituele alternatief voor aardse 
roem en voortplanting komt zeer duidelijk naar voren in het gesprek tussen Flavia Domitilla 
en haar twee eunuchs: Domitilla stelde dat het huwelijk de vrouw in staat zou stellen 
zichzelf en haar echtgenoot op een bepaalde manier in haar kinderen te vereeuwigen: ‘[..] poi 
che mediante esso [i.e. het huwelijk], si acquistano figliuoli, si fanno eterne le memorie 
de’mortali, & in un certo modo i proprii genitori vengono ne i lor parti à perpetuarsi [..]’ 
Nereus en Achilleus brengen hier een hele reeks van argumenten tegenin, met als definitief, 
doorslaggevend argument dat Domitilla de eeuwige glorie van de Hemel mocht proeven als 
ze haar maagdelijkheid zou bewaren: ‘[..] quali saranno poi nel Cielo le tue grandezze, quali i 
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de geslachtsrijpe jongedame van keizerlijke komaf overtuigd het tijdelijke op te 
geven ten gunste van het eeuwige. 

De oratorianen hebben deze metafoor willen beleven, niet alleen als 
vertelling op papier, maar ook tijdens de uitbundige viering ter ere van deze 
groep vroegchristelijke martelaars. De actualiteit van de Flavische prinses en 
haar bedienden, en dus hun ahistorische, zich herhalende karakter, kwamen 
daardoor duidelijk naar voren. Toen Cesare Baronio zich als kardinaal ont-
fermde over de kerk van Santi Nereo ed Achilleo, heeft hij in deze kerk om-
vangrijke restauratiewerkzaamheden laten verrichten. Hij heeft met name de 
zone van het koor laten herinrichten, waarbij de structuur van de oude, con-
stantijnse Sint Pieter model stond: een verhoogd presbyterium en een verlaag-
de confessio, met in deze laatste een opening die uitkeek op de relieken. Delen 
van het koor kregen een oude mozaiekdecoratie, waarvoor Baronio het materi-
aal verkreeg uit andere kerken, onder meer de San Paolo fuori le Mura en de 
San Silvestro in Capite.85 Verder zorgde de kardinaal voor een geheel nieuw 
programma van wandfresco’s, zowel binnen als op de façade buiten. De wan-
den van de zijbeuken kregen scènes van de dood van de apostelen. In de ruim-
tes tussen de ramen van de lichtbeuk kwamen scènes van het leven en van de 
dood van de protagonisten van de historia van Flavia Domitilla, Nereus en 
Achilleus. Sommige fresco’s hadden dezelfde structuur als de gravures van de 
martelaarstraktaten van Gallonio, en de schilderingen die de jezuïten ruim een 
decennium eerder in de Santo Stefano Rotondo, de San Tommaso di Canterbu-
ry en de Sant’Apollinare hadden laten plaatsen: gebeurtenissen die chronolo-
gisch op elkaar volgden, kwamen samen in een enkel beeldvlak, met een verkla-

                                                                                                                   
trofei, & in quai fiumi di piaceri nella patria del tuo sposo immersa ti troverai? Deh che dirai, 
mentre da gli Angeli ti vedrai essere tanto ardentemente amata, che quando appresso ti 
vedrai lo sposo tuo Christo di eccessiva bellezza, e maravigliosa gratia adorno, circondato di 
luce, e splendor tale, che di gran lunga quello del Sole, quando è nella maggior sua chiarezza, 
supera e vince, vestito di vestimenti di gloria, e coronato di ge.me, e di oro, e ti si mostrerà 
amabile, benigno, gratioso, e dolce, e ti ammetterà a’suoi casti e puri abbracciamenti, e di lui 
degna faratti, e come sua fedele sposa teneramente amandoti, di vaghe e immarcessibili 
corone ti adornerà le chiome? Elleggi per tanto Domitilla quale sposo di questi vuoi, mas-
sime diambi due sapendo tu le conditioni, e qualità.’ Ibid., 51, 53. Zie ook Ditchfield, ‘An 
early christian school of sanctity’, 195-197, waar de auteur dezelfde conversatie aanwijst 
vanwege het pedagogische element voor zestiende-eeuwse jonge vrouwen, en ibid., 189, 
waar de auteur de metafoor noemt die Baronio gebruikt in de Annales Ecclesiastici, waarmee 
hij maagdelijkheid vergelijkt met een vrucht die altijd goed blijft, ontspringend aan het zaad 
van de apostelen en de vruchtbare bodem van de Kerk. Seksuele onthouding wordt ook hier 
geassocieerd met ‘spirituele voortplanting’. Ook Jean-Michel Sallmann suggereert een 
spanning tussen de weredse glorie van dynastieke politiek en de spirituele glorie van maag-
delijkheid in dienst van God: Jean-Michel Sallmann, Naples et ses saints à l’âge baroque 
(1540-1750) (Parijs 1994) 158. 
85 Alexandra Herz, ‘Cardinal Cesare Baronio’s restoration of SS. Nereo ed Achilleo and S. 
Cesareo de’Appia’, Art Bulletin 70 (1988) 590-620, aldaar 598-602; Generoso Calenzio, La 
vita e gli scritti del cardinale Cesare Baronio (Rome 1907) 474-475. 
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rende legenda eronder die de gebeurtenissen identificeerde.86 Deze gebeurte-
nissen had Gallonio in zijn verschillende versies van het verhaal van Domitilla 
en haar metgezellen gedocumenteerd en beschreven.87 Gallonio’s historische 
werkjes over deze heiligen waren niet zo maar een geschenk voor de kardinaal, 
maar documentatie voor zijn multimediale project. 

Tegenover de ingang van de kerk liet Baronio een zuil oprichten met 
een kapiteel in de vorm van een gevleugelde leeuw, dat afkomstig heette te zijn 
van de tempel van Salomon in Jeruzalem.88 De bekroning van de zuil met een 
kruis symboliseerde de vervanging van de oude wet der Joden door de nieuwe 
kerk van Jezus Christus. De heroprichting van de tempel van Salomon in een 
christelijke variant verwees echter ook naar de verwoesting van de oude tempel 
van Salomon, die keizer Titus had bewerkstelligd. De vernietiging van de 
Joodse tempel door deze keizer van de Flavische dynastie werd goedgemaakt 
door de oprichting van een christelijke tempel ter ere van de eunuchs die een 
vrouw van dezelfde dynastie voor Christus hadden gewonnen. Het complex van 
de nederige, christelijke glorie als tegenhanger van de ijdele, keizerlijke glorie 
manifesteerde zich hier opnieuw. Daarbij kwam nog een ander element dat aan 
de buitenkant te zien is geweest. De fresco’s op de façade toonden geen gebeur-
tenissen, maar verzamelingen martelinstrumenten. De martelinstrumenten 
waren aan elkaar geknoopt, in een schema dat deed denken aan de antieke 
panoplia, een vaste manier om de wapens en bepantsering van de Griekse of 
Romeinse soldaat te verbeelden. Vergelijkbare martyrologische panoplia kwa-
men ook in de Italiaanse versie van het martelaarstraktaat van Gallonio voor. 
De wapens van het passieve martelaarschap vervingen de wapens van de 
actieve militaire roem.89 [afb. 2e, 2f, 2g, 2h] Het hagiografische project, met het 
deel over de heilige maagden en het deel over de folterinstrumenten, paste 
samen in een netwerk van cultuuruitingen dat de christelijke geschiedenis van 
de Flavische keizertijd in de zestiende eeuw weer activeerde. 

Baronio kon de herinrichting van de Santi Nereo ed Achilleo in 1597 
bezegelen met de depositio van de relieken van Flavia Domitilla, Nereus en 
Achilleus onder het altaar. De met de oratorianen bevriende kardinaal Agostino 
Cusano (1542-1598) had hun relieken in 1589 aangetroffen onder het hoofdal-
taar van zijn eigen kerk, de inmiddels verdwenen Sant’Adriano al Foro. In 1597 
schonk hij de relieken aan het Oratorium. Baronio kon de relieken, met toe-
stemming van de paus, in processie naar de aan Nereus en Achilleus gewijde 

                                                 
86 Alessandro Zuccari, ‘La politica culturale dell’Oratorio Romano nelle imprese artistiche 
promosse da Cesare Baronio’, Storia dell’Arte 41 (1981) 171-193, aldaar 171-172, 174-176 
en 178-179 met ill. 39 en 40.  
87 De eerder genoemde Historia della vita e martirio de’gloriosi santi Flavia Domitilla 
vergine, Nereo, et Acchilleo en ‘Historia sanctorum martyrum Flaviae Domitillae virginis 
Nerei Achillei’ in: BibVal Ms. G.99. 
88 Herz, ‘Cardinal Cesare Baronio’s restoration’, 594-597. 
89 Ibid., 606-610 ; Zuccari, ‘La politica culturale dell’Oratorio Romano nelle imprese artis-
tiche’, 171-172, 174-176 en 178-179 met ill. 39 en 40. Gallonio, Trattato de gli instrumenti, 
53, 75, 159. 
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kerk aan de voet van de Termen van Caracalla brengen. Ter gelegenheid hier-
van organiseerden de oratorianen een zeer uitgebreide feestelijke optocht. De 
stoet werd begeleid door musici, langs de route waren overal bloemen, planten 
en sierlijke doeken opgehangen, mensen hingen waar ze maar konden uit 
ramen en deuren om een blik te kunnen opvangen van de gebeurtenis.90 De 
processie ging, vanuit de Sant’Adriano, langs het Forum Trajanum, boog af om 
via de San Marco naar de Gesù te gaan, sloeg bij de kerk van de jezuïeten weer 
af in de richting van het Forum, beklom het Capitool en daalde aan de andere 
kant af naar de boog van Septimius Severus, ging voort over het Forum en 
passeerde de boog van Titus, waarna ze naar rechts op de boog van Constantijn 
afging, om uiteindelijk ter hoogte van het Circus Maximus de Via Appia op te 
gaan die naar de Termen van Caracalla leidde.91 [afb. 2i, 2j] 

Dit was een ingenieus uitgekiende feestoptocht. Het was een Romeinse 
triomftocht, maar dan ter ere van een christelijke triomf. Gallonio legt zelf in 
de Latijnse vita uit dat dit een directe viering was van de christelijke maagd als 
Flavische prinses. Hij benadrukt dat het toepasselijk was dat de stoet de tri-
omfboog passeerde van Titus, haar neef, en de triomfboog van Constantijn de 
Grote, die (indirect) afstamde van de Flaviërs.92 De oratorianen veranderden de 
keizerlijke triomfbogen daarom ook in triomfbogen ter ere van Domitilla en 
haar eunuchs. De bogen werden bedekt met teksten die de glorieuze overwin-
ningen van de heiligen bejubelden.93 De herbegrafenis van Domitilla en haar 
                                                 
90 BibVal Ms. G.99 ff. 13vo-14ro. 
91 Cistellini, San Filippo Neri, II, 1163-1167; Krautheimer, ‘A Christian triumph of 1597’, 
176-177; Sergio Bertelli, ‘Storiografia, eruditi, antiquari e politici’ in: Emilio Cecchi en 
Natalino Sapegno ed., Storia della letteratura italiana V Il Seicento (s.l. 1967) 269-359, 
aldaar 291-294; Calenzio, La vita e gli scritti, 473-483. Voor de route: ‘Iter autem quo sacer 
triumphus publica pompa ferendus erat, decretum fuit ut sequens esset Ab ecclesia Sancti 
Adriani, ubi sacra corpora quiescebant, ad carcerem Mamertinum, [..], inde ad Macellum 
corvorum, areamque S. Marci, tum ad plateam Alteriorum nuncupatum ubi [..] templum 
nomini Jesu dicatum extat, inde ad viam, quam Pontificiam vocant, atque ad Capitolium, 
tùm ad fornicem Septimii, a quo ad foram Romanum, atque ad saxum Flavio Tito 
Vespasiano virginis propinquo [..] erectum, inde parvo ad dexteram flexu ad Constantini 
Magni Flaviae gentis Imperatoris praeclarissimi fornicem ex quo ad Septizonium Severi, 
viamque Appiam, inde[q.] demum ad novam Basilicam Sanctis hisce martyribus dicatam.’ 
BibVal Ms. G.99 f. 13vo. 
92 ‘Atque sic iter aptè quidem et congruenter dispositum; maxime si quidem decebat, ut cum 
solemni pompa Beatae Flaviae Domitillae virginis corpus una cum corporibus Beatorum 
Nerei et Achillei ad antiquam sedem exportaretur per Capitolium per[q.] fornices Titi et 
Constantini triumphus procederet: [..] Fornices verò quoniam Imperatoribus e nobilissimo 
Flaviorum stemmate procreatis Flavio videlicet Tito, et Flavio Constantino a Senatu Populo-
que Romano decreti fuerunt; [..].’ BibVal Ms. G.99 ff. 13vo-14ro. Zie ook Silvia Grassi Fioren-
tino, ‘Note sull’antiquaria romana nella seconda metà del secolo XVI’ in: Romeo De Maio 
e.a., Baronio storico e la Controriforma: atti del convegno internazionale di studi, Sora 6-10 
ottobre 1979 (Sora 1982) 204-210, aldaar 210; Krautheimer, ‘A Christian triumph of 1597’, 
passim. 
93 Op de boog van Septimius Severus: ‘S.P.Q.R. / SS. FL. DOMITILLAE, NEREO, ET ACHILLEO / OPTIMIS 

CIVIBUS SUIS / OB NOMEN ROMANUM GLORIOSA MORTE ILLUSTRATUM / PARTAMQUE CHRISTIANAE REIP. 
PROPRIO SANGUINE, / TRANQUILLITATEM’ en ‘S.P.Q.R. / SS. FL. DOMITILLAE, NEREO, ET ACHILLEO / 
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eunuchs was een eerbetoon aan een bijzonder belangrijke episode uit de histo-
ria sacra, een episode waarvan de contrareformatorische geestelijkheid kon 
hopen dat zij deze in de eigen tijd zou mogen herbeleven: een episode waarin 
de historia sacra verweven raakte met het machtcentrum van de historia 
profana. 
 
De geestelijkheid en de wereld 
In de triomfantelijke vieringen van de christelijke overwinningen van het laat-
antieke en vroegmiddeleeuwse christendom zag de Romeinse clerus ook voor 
zichzelf voorgangers die in het bijzonder navolgenswaardig waren. In het licht 
van de periodieke opvatting van de historia sacra valt een zekere identificatie 
van de geestelijkheid met haar eigen voorgangers in deze periode te verwach-
ten. In principe was iedere heldhaftige geestelijke in het verleden een model 
om na te volgen. Met de hierna genoemde generaties (die van de apostelen, 
paus Clemens I, kerkvader Hiëronymus en paus Gregorius I) zijn de voorgan-
gers waar de oratorianen een voorbeeld aan namen niet uitgeput, maar deze 
historische figuren spraken in oratoriaanse kringen in ieder geval nadrukkelijk 
tot de verbeelding.  
 Om te beginnen was er de geestelijkheid van de eerste eeuw na Chris-
tus, de generatie die het Evangelie nog uit de eerste hand had kunnen verne-
men. Baronio stelde het Oratorio grande, de middagbijeenkomsten met lezin-
gen, in de Annales Ecclesiastici voor als een hernieuwing van de bijeenkomsten 
die Paulus noemde in de Eerste Brief aan de Korinthers.94 Neri stond bekend 
als de apostel van Rome. Zijn volgelingen waren als de eerste bekeerlingen die 
gezamenlijk leefden en aan anderen onderricht gaven in het christelijke le-
ven.95 

                                                                                                                   
INVICTISSIMIS IESU CHRISTI MARTYRIBUS / OB URBEM PRAECLARO CHRISTIANAE FIDEI TESTIMONIO / 

DECORATAM, ORNATAMQUE’; op de boog van Titus: ‘S.P.Q.R. / TRIUMPHALEM HUNC ARCUM, OLIM 

TITO FL. VESP. AUG. / OB TUMULTUANTEM IUDAEAM IMP. PO. RO. RESTITUTAM / DECRETUM, ET ERECTUM 

/ S. FL. DOMITILLAE, EIUSDEM TITI NEPTI, / OB CHRISTIANA. RELIGIONEM PROPRIA MORTE AUCTAM, 
PROPAGAT.Q. / MULTO FOELICIUS NUNC DECERNIT CONSECRATQ.’ en ‘S. FL. DOMITILLAE VIRG. ET MART. 
RO. / TITI FL. VESP. AUG. NEPTI, / QUOD IESU CHRISTI MORTEM, AB EODEM TITO, EVERSIS HIEROSOLYMIS / 

DIVINO CONSILIO VINDICATAM, / IPSA, SANGUINE, VITAQ. PRO EIUS FIDE PROFUSIS, / GLORIOSUS 

CONSECRAVERIT / S.P.Q.R.’; op de boog van Constantinus: ‘SS. FL. DOMITILLAE, NEREO, ET ACHILLEO 

/ VIA SACRA, QUA PLURES RO. IMPP. AA. / DE SUBACTIS IMP. PO. RO. PROVINCIIS, / TRIUMPHARUNT. / DE 

IPSIS TRIUMPHATORIBUS, QUANTO FORTIUS SUPERATIS / TANTO GLORIOSUS TRIUMPHANTIBUS / S.P.Q.R.’ 
en ‘S. FL. DOMITILLAE VIRG. ET MART. RO. / QUOD GENTEM FLAVIAM, URBEMQ. À .XII. RO. IMPP. AA. 
GENTILIB. SUIS / REBUS PRAECLARE GESTIS DECORATAM, / UNA, IMPERIO, VITAQ. PRO CHRISTO TRADITIS, / 

OMNIUM PRAECLARISSIME ILLUSTRAVERIT. / S.P.Q.R.’; BibVal Ms. G.99 ff. 14ro-14vo. Zie ook Krau-
theimer, ‘A Christian triumph of 1597’, 176-177; Giuseppe Lais, Memorie del titolo di 
Fascìola e discussione sul valore storico degli atti de’ss. mm. Flavia Domitilla Nereo Achilleo 
(Rome 1880) 60-61. 
94 Zen, Baronio storico, 18; Herz, ‘Cardinal Cesare Baronio’s restoration’, 591-593. Het gaat 
om 1 Korinthers 14:26-33. 
95 Antonio Cistellini, ‘Filippo Neri, prete romano’ in: Maria Teresa Bonadonna Russo en 
Nicolò del Re ed., San Filippo Neri nella realtà romana del XVI secolo (Rome 2000) 5-12, 
aldaar 7-8; Idem, San Filippo Neri, I, 197. 
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 Voor de rol van de oratorianen als de nieuwe apostolische gemeen-
schap in Rome, was ook de entourage van Flavia Domitilla weer van belang. 
Het was onder paus Clemens I dat, volgens de kerkhistorische traditie, een 
begin was gemaakt met het registreren van de lotgevallen van de christenen die 
omwille van hun geloof gewelddadig aan hun einde waren gekomen. Clemens I 
stond daarmee aan het begin van de Acta martyrum, waarvoor hij zelfs klerken 
aanstelde die per wijk de slachtoffers bijhielden.96 Oratorianen als Baronio en 
Gallonio waren in de zestiende eeuw de opvolgers van deze klerken. Zij hielden 
de herinnering aan de martelaars, en hun verering, in stand door de passiones 
en andere hagiografische teksten opnieuw uit te werken en wereldkundig te 
maken.  

Behalve in de productie van hagiografische teksten, volgden de orato-
rianen de geestelijkheid van de eerste eeuw ook in andere cultische verplichtin-
gen. De geestelijke die verantwoordelijk was geweest voor het begraven van het 
stoffelijk overschot van de keizerlijke Flavia Domitilla en haar vriendinnen was 
een diaken die hun resten kwam ophalen, nadat ze in de vlammen waren 
gestorven. In de Historia delle sante vergini romane van 1591 was dit, zoals 
Gallonio meldde, ‘diaken Cyriacus’. In 1597, in de boekjes die Gallonio over de 
heiligen schreef bij gelegenheid van de processie, had hij dit veranderd in 
‘diaken Caesarius’.97 Aangezien Cesare Baronio, Caesar Baronius het Latijn, 
diaken-kardinaal was geworden, ligt het voor de hand dat Gallonio in de nieu-
we versies de lezing had gekozen die de identificatie van zijn eigen tijdgenoot 
met de geestelijke uit de eerste eeuw zo duidelijk mogelijk deed uitkomen.98 
Cesare Baronio droeg zorg voor een waardige laatste rustplaats van de relieken 
van Flavia Domitilla, Nereus en Achilleus, net zoals Caesarius de Diaken dat 
rond het jaar 100 had gedaan. De identificatie tussen Baronio en Caesarius de 
Diaken kreeg ook uiting in de fresco waarmee Baronio het apsisgewelf van de 
kerk van Santi Nereo ed Achilleo heeft laten beschilderen. Een groep van tien 
heiligen uit de historia van Flavia Domitilla, Nereus en Achilleus staan daar aan 
weerskanten van een crux gemmata. De figuur geheel links is de enige die zich 
tot de toeschouwers heeft gekeerd, terwijl hij met zijn hand naar het versierde 
kruis wijst. Deze figuur stelt Caesarius de Diaken voor.99 De naamgenoot van 

                                                 
96 Aigrain, L’Hagiographie, 95. 
97 ‘Il giorno seguente andò Ciriaco Diacono con molti Christiani nella camera, per dare alle 
Vergini sepoltura, [..]. Furono i corpi con honore sepeliti à laude e gloria di nostro Signore 
Giesù Christo, il quale per sua bontà nella gloria del suo santo regno ci conduca.’ Gallonio, 
Historie delle sante vergini romane, 59; ‘Il giorno seguente andò S. Cesario diacono con altri 
Christiani nella camera, per dare alle Vergini sepoltura, [..]. Furono i corpi dunque con 
honore sepelliti, come si conveniva, e quei tempi comportavano.’ Idem, Historia della vita e 
martirio de’gloriosi santi Flavia Domitilla vergine, Nereo, et Acchilleo, 19. 
98 Tot deze verandering heeft Baronio mogelijk zelf bevolen, Gallonio mocht het boekje pas 
publiceren na controle door de kardinaal: Cistellini, San Filippo Neri, I, 1167 met n. 245. Het 
is echter goed mogelijk dat Gallonio zelf verantwoordelijk was voor de wijziging. In het 
Latijnse manuscript van de historia van 1597, dat nooit is uitgegeven, staat namelijk ook 
Caesarius. BibVal Ms. G.99 f. 3vo. 
99 Herz, ‘Cardinal Cesare Baronio’s restoration’, 610-611. 
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Baronio stond in direct contact met de bezoekers van zijn titelkerk, die hij had 
laten herinrichten om de eredienst hier weer te kunnen laten vieren. 

Ook paus Clemens VIII kreeg een aandeel in de herleving van de heroï-
sche geschiedenis van het christendom van de eerste eeuw. De paus onder wie 
Flavia Domitilla zich van het wereldlijke huwelijk had laten afbrengen, heette 
net als de paus onder wie de oratorianen hun vrouwelijke biechtelingen voer-
den met historische en hagiografische teksten: Clemens. Dergelijke homony-
mie kwam vaker van pas in relatie tot het handelen van geestelijken. In een 
brief waarin Fabio Tempestivi, een vriend van de oratorianen, in 1594 vertelde 
over het nooit voltooide canonisatieproces voor Chiara da Montefalco (1268-
1308), dat eigenlijk opnieuw leven ingeblazen moest krijgen, constateerde hij 
de volgende chronologische analogie: het was een opmerkelijk gegeven dat deze 
heilige was geboren in het derde jaar van het pontificaat van Clemens IV (1265-
1268) en dat ze in het derde jaar van het pontificaat van Clemens V (1305-
1314) stierf. Het zou nog opmerkelijker zijn, aldus Tempestivi, als in het derde 
jaar van het pontificaat van Clemens VIII de deugden en wonderen van deze 
heilige weer onder de loep zouden worden genomen.100 Hoe de oratorianen 
Clemens VIII betrokken in hun visie van de zich herhalende geschiedenis, blijkt 
uit de restauratiewerkzaamheden van Baronio. Behalve in de Santi Nereo ed 
Achilleo, heeft Baronio ook in de Santi Cesareo ed Ippolito aan de Via Appia 
architectuur en schilderingen van het interieur vernieuwd. De wanden bovenin 
kregen fresco’s waarin alle heiligen voorkwamen die de naam ‘Caesarius’ of 
‘Hippolytus’ hadden gehad, net als de titelheiligen van de kerk. De Caesarii 
waren natuurlijk weer naamgenoten van Baronio, de Hippolyti deze keer van 
Clemens VIII, die voordat hij paus was geworden Ippolito Aldobrandini had 
geheten.101 Baronio was de biechtvader van Clemens VIII en hij kon het zich 
veroorloven de paus samen met zichzelf in de reeks heldhaftige geestelijken uit 
de eerste eeuwen van het christendom te plaatsen. 

Naast het heroïsche clementijnse model, was ook het pastorale grego-
riaanse model voor de oratorianen van groot belang. De stap van de eerste 
generatie na Petrus, die van paus Clemens I en de Flavische christenen in de 
eerste eeuw na Christus, naar de tijd van Gregorius de Grote in de zesde eeuw, 
waarin het christendom in het Latijnse westen was geconsolideerd, is minder 
lukraak dan hij op het eerste gezicht lijkt. Paus Gregorius had een beroemde 
homilie gehouden in de basiliek van Santi Nereo ed Achilleo. In deze preek 
becommentarieert de paus een passage van het Evangelie van Johannes, waar-
in een bestuurder een beroep doet op Christus om zijn zoon te komen genezen. 

                                                 
100 ‘E cosa notabile, che questa Santa naque l’anno terzo del Pontificato di Clemente quarto, 
e morse l’anno terzo del Pontificato di Clemente V. E piu notabile saria se nel anno terzo del 
Pontificato di Clemente ottavo si ravedessero, et manifestassero piu illustram.te le virtu, et 
miracoli di questa Santa, [..]’, BibVal Ms. H.3 ff. 315ro-315vo. De brief was gericht aan Tem-
pestivi’s broer Cherubino. Hoe deze brief terechtkwam tussen de papieren van Gallonio 
komt in § 3.2 aan bod. Voor de relatie tussen Fabio Tempestivi en de oratorianen: Cistellini, 
San Filippo Neri, I, 486 n. 29. 
101 Herz, ‘Cardinal Cesare Baronio’s restoration’, 167. 
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De moraal van de preek is dat Christus niet in zijn stoffelijke hoedanigheid 
naar de zieke hoeft te komen, om hem zijn gezondheid terug te geven. Voor 
Gregorius is dit aanleiding te reflecteren op het belang van geestelijke groei, die 
de christelijke mens zou moeten verkiezen boven materiële vooruitgang. Hij 
betrekt daarbij ook de heiligen wiens relieken in de zesde eeuw nog rustten in 
de basiliek waar Gregorius zijn homilie toen uitsprak: Flavia Domitilla, Nereus 
en Achilleus.102 De verwerping van wereldlijke roem ten gunste van geestelijke 
roem was dus ook voor Gregorius de Grote de essentie van de betekenis van de 
levensgeschiedenis van deze christelijke martelaars. De episode van het uit-
spreken van deze homilie door Gregorius de Grote heeft Baronio in de achter-
wand van de absis laten schilderen. De ruimte van de basiliek werd in deze 
fresco denkbeeldig doorgetrokken en de figuren droegen, in tegenstelling tot in 
de andere fresco’s, eigentijdse zestiende-eeuwse kleren. De verbinding van de 
zestiende eeuw met de zesde eeuw was hiermee minstens zo sterk als de ver-
binding met de eerste eeuw.103 
 Dit blijkt ook uit de verdere artistieke patronage van kardinaal Baro-
nio. Nadat Baronio de restauratie- en renovatiewerkzaamheden in zijn titel-
kerk Santi Nereo ed Achilleo en in de kerk van Santi Cesareo ed Ippolito had 
voltooid, werd hij in 1602 commanditair abt (een abt die niet actief betrokken 
is bij het bestuur) van het convent van San Gregorio al Celio. Dit was aanlei-
ding voor een nieuwe cyclus van architectonische en artistieke ingrepen. Niet 
alleen de kerk van San Gregorio al Celio zelf, maar ook de nabijgelegen oratoria 
van Sant’Andrea en Santa Barbara zouden integraal worden vernieuwd, terwijl 
hiernaast een oratorium ter ere van Santa Silvia nieuw zou verrijzen. In het 
oratorium van Santa Barbara, ook het triclinium genoemd, omdat Gregorius 
hier zelf de maaltijd zou hebben genuttigd, liet Baronio een levensgroot beeld 
van de paus aanbrengen, in de houding van het zegenen van de dis. Op de 
feestdag van Sint Gregorius liet Baronio, in navolging van de naastenliefde van 
de zesde-eeuwse paus, twaalf arme sloebers hier voorzien van een maaltijd.104 
Ook de werkzaamheden aan de kerk en de oratoria van San Gregorio al Celio 
hadden ten doel de herinnering aan de pastorale erfenis van de kerkvader 
opnieuw actief te maken.105 
 Een laatste voorbeeld uit de galerij met christelijke helden die de 
oratorianen bijzonder dierbaar was, is Hiëronymus. Om te beginnen was het 
Oratorium ontstaan in een kerk die aan deze kerkvader was gewijd, de San 
Girolamo della Carità.106 Tarugi had Gallonio vergeleken met Hilarion, de 
ascetische heilige wiens leven Hiëronymus had beschreven, maar er zijn ook 

                                                 
102 Gregorius de Grote, ‘Homilia XXVIII’ in: Jacques-Paul Migne ed., Patrologiae Cursus 
Completus (Parijs 1849) LXXVI, 1210-1213. 
103 Herz, ‘Cardinal Cesare Baronio’s restoration’, 618-620; Maryvelma Smith O’Neil, ‘The 
patronage of Baronio at San Gregorio Magno’ in: De Maio, Baronio e l’arte, 145-171, aldaar 
149-150. 
104 Ibid., 145, 159-161. 
105 Occhipinti, Pirro Ligorio, 251. 
106 Cistellini, San Filippo Neri, I, 47-116. 
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enkele parallellen tussen het leven van de kerkvader zelf en de rol die Gallonio 
op zich nam. Hiëronymus had zich laten frequenteren door vrouwen die zich 
aan zijn wijsheid wilden laven. Ook Gallonio trad op als biechtvader van maag-
den en weduwen en zijn hagiografische werk was deels voor een vrouwelijk 
publiek geschreven. Hiëronymus was als vertaler van de Bijbel bovendien een 
geleerde die christelijke wijsheid toegankelijk maakte voor een breed publiek. 
De kerkvader beschreef in een bekende brief, die niet toevallig de maagdelijk-
heid als onderwerp had, hoe hij in een droom vanwege zijn bedrevenheid in 
klassieke retorica een reprimande kreeg van God, omdat hij in eenvoudiger 
Latijn moest schrijven. Hij staat hiermee model voor de geleerde die tot inkeer 
komt, zijn wereldlijke eruditie als een last ervaart in plaats van als zegening, en 
zijn geestelijke vermogens inzet om gelovigen te laten delen in de christelijke 
openbaring.107 Een vergelijkbare taak zag Gallonio voor zichzelf weggelegd. Hij 
vergeleek zijn Italiaanse bewerking van de Latijnse Vita van Neri dan ook met 
de vertaling die Hiëronymus had gemaakt van Athanasius’ Griekse Vita van de 
heilige Antonius.108 

De tridentijnse geestelijkheid stelde zichzelf duidelijk voor als de erf-
genamen van de hoeders van de christelijke samenleving, die door de eeuwen 
heen de kerkgemeenschap hadden geleid en behoed voor aanvallen van bin-
nenuit en van buitenaf. Gallonio en Baronio werkten beiden op hun eigen 
manier in woord en beeld aan de manifestatie van de Romeinse clerus als 
heremieten, als herders en als helden. Terwijl Neri zich vaak als onthechte 
geestelijke manifesteerde, naar het model van de oosterse asceten, waren de 
voorbeelden van Clemens I, Gregorius de Grote en Hiëronymus actiever. Het 
clementijnse model inspireerde tot onversaagd doorzetten, het gregoriaanse 
model tot liefdevolle zorg, zowel pedagogisch als lichamelijk, en het hiëronymi-
aanse model tot het inzetten van de eigen intellectuele vermogens voor een 
breed publiek. 
 

2.5 Conclusie 
De korte vita van Elena Massimo en de Vitae sanctorum qui post Christi ascen-
sum vixerunt, beide onuitgegeven tijdens Gallonio’s leven, vertegenwoordigen 
de uitersten van het spectrum van zijn hagiografische oeuvre. Het eerste 
werkje is een hartstochtelijke lofzang op de vroomheid van een meisje dat in 
haar korte leven nauwelijks iets had meegemaakt dat het vermelden waard was. 
Het tweede werk is een ondoordringbare opeenstapeling van citaten uit alle 
mogelijke hagiografische bronnen, waarmee de auteur de levensloop van 
vroegchristelijke heiligen onomstotelijk vast wilde leggen. Zijn publicaties, de 

                                                 
107 Eugene F. Rice jr., Saint Jerome in the Renaissance (Baltimore en Londen) 1-4. 
108 ‘Questa dunque fù la cagione [..] che mosse San Girolamo à scrivere in Latino la Vita di S. 
Antonio, la quale S. Athanasio Arcivescovo Alessandrino haveva in Greco fatta, parendogli 
ragionevole, e giusto, che l’attioni di un tanto huomo non solo à Greci, ma à Latini ancora, 
che lingua Greca non intendevano, si dovessero rendere comuni, [..]’, Gallonio, Vita del 
beato padre Filippo Neri, ¶2ro. 
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martelaarstraktaten, de vitae van vroegchristelijke heiligen en de Vita van Neri, 
bevinden zich ergens tussen deze twee uitersten. Gallonio droeg met deze 
publicaties bij aan een collectieve inspanning om de onveranderlijke historia 
sacra uit te lichten in de voortdurend veranderlijke menselijke geschiedenis. 
Een veelgebruikte strategie was hierbij heilige verrichtingen voor te stellen als 
spirituele tegenhangers van aardse verworvenheden.  
 Door de snelle toename van beschikbare, soms tegenstrijdige histori-
sche kennis en door druk van protestantse zijde ontstond meer dan tevoren de 
behoefte aan degelijke documentatie en verantwoording van hagiografische en 
kerkhistorische teksten. Dit had gevolgen voor de keuze en het gebruik van het 
bronnenmateriaal. De tridentijnse schrijvers waren voortdurend op zoek naar 
betrouwbare edities en onuitgegeven documenten. De schrijvers van kerkge-
schiedenis en de hagiografie verruimden bovendien hun blikveld, zowel geogra-
fisch als thematisch. Zij verzamelden bronnen uit alle delen van de christelijke 
wereld, met name ook uit het Griekse taalgebied. Daarnaast werden ook profa-
ne geschiedenissen, heidense literatuur en juridische teksten relevant geacht 
voor de belichting van bepaalde aspecten van de historia sacra. Ook niet-
tekstuele bronnen kwamen van pas: epigrafiek, beeldende kunst en gebruiks-
voorwerpen. 
 Gallonio gebruikte al deze bronnen ter onderbouwing van zijn hagio-
grafische werken. Zijn oeuvre legt een centrale overtuiging bloot met betrek-
king tot de loop van de geschiedenis en de rol van de geestelijkheid hierin. Het 
martelaarschap, de hemelse glorie van het offeren van het eigen bloed voor en 
in imitatie van Christus, was te verkiezen boven de wereldlijke glorie van het 
continueren van de eigen bloedlijn. Deze idee onderstreepte het belang van de 
geestelijkheid waartoe Gallonio zelf behoorde, want de clerus continueerde de 
spirituele bloedlijn van gelovigen die hun leven met het celibaat wijdden aan 
God. Specifiek legden Gallonio en zijn mede-oratorianen de nadruk op de 
periode van de Flavische dynastie, de eerste keizerlijke familie waarvan leden 
zich tot het christendom bekeerden. Tijdens deze dynastie begonnen de directe 
voorgangers van de oratorianen in opdracht van paus Clemens I de registratie 
van de historia sacra in de vorm van de acta martyrum. Het pontificaat van 
Gregorius de Grote was als teken van historia sacra een belangrijk tussenstati-
on in de voortdenderende historia profana. De oratorianen konden proberen 
de pastorale inspanningen van deze paus, die het contrast tussen spirituele en 
wereldlijke ontwikkeling al scherp had neergezet, te evenaren. Voor Gallonio 
was ook Hiëronymus ten slotte een belangrijk voorbeeld, als geestelijk leids-
man van Romeinse vrouwen en als christelijk pedagoog. 
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Afbeeldingen hoofdstuk 2 
 

 
2a - Inscripties, S. Silvestro, in het atrium, met links de lijst met relieken van vrouwelij-
ke heiligen en rechts de lijst met relieken van mannelijke heiligen. 
 
 

 
2b - Antonio Gallonio, Historia delle sante vergini romane (Rome, Donangeli, 1591) 
192. 
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2c - Fresco, S. Lorenzo fuori le Mura, in het portico. 
 
 

 
2d - Detail van afbeelding 2c met plumbatae. 
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2e - Façade, SS. Nereo ed Achilleo, reconstructietekening Alessandro Zuccari. 
 
 

 
2f - Detail van afbeelding 2e. 
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2g - Panoplia van instrumenten om mee te slaan, gravure, uit: Antonio Gallonio, 
Trattato de gli instrumenti del martirio (Rome, Donangeli, 1591) 53. 
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2h - Panoplia van instrumenten om mee te scheuren, gravure, uit: Antonio Gallonio, 
Trattato de gli instrumenti del martirio (Rome, Donangeli, 1591) 67. 
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2i - Rome, uit de atlas van Conrad Braun en Frans Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum 
(Keulen 1572) I, 45. 
 
 

 
2j - Detail van afbeelding 2i, met de route van de translatie van de relieken van Flavia 
Domitilla, Nereus en Achilleus, gereconstrueerd op basis van BibVal Ms. G.99 f. 13vo. 
 




