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Heiligenverering en recht 
 

3.1 Inleiding 
De historische geschriften van de hagiografie waren niet alleen monumenten 
en leerteksten, maar ook bewijsplaatsen. Hagiografische teksten hadden een 
bewijslast in de juridische procedure waarin over de geldigheid van een heili-
gencultus werd beslist. Door de verering van Filippo Neri, die onmiddellijk na 
diens zijn dood begon, raakte Antonio Gallonio betrokken bij dergelijke kerke-
lijke juridische procedures. Het meest concrete resultaat van zijn juridische 
werk is het onuitgegeven traktaatje, ‘De his quae praestari possunt nondum 
canonizatis’, over de kerkelijke omgang met spontane uitingen van devotie 
jegens kort tevoren overleden personen. 

Gallonio stelde geen groot vertrouwen in algemeen geldige procedures 
of in centrale instanties die deze procedures uniform toepasten. Hij stond 
daarmee lijnrecht tegenover interventionistisch georiënteerde beroepsjuristen 
als de pauselijke rechter Francisco Peña (1540-1612). Zij waren voorstanders 
van een actieve inmenging van kerkelijke juridische instanties in de verering 
van heiligen. Gallonio en Peña raakten in conflict over de te volgen procedure, 
waarbij Gallonio zich sterk maakte voor het toestaan van de uitingen van 
verering jegens overledenen die de kerk nog niet officieel als zaligen had aan-
gemerkt, in afwachting van de beschikking die God uiteindelijk zou openbaren 
in waarneembare tekens. Het traktaatje ‘De his quae praestari possunt non-
dum canonizatis’ was Gallonio’s munitie in dit conflict. Hij bediende zich hierin 
van de gangbare juridische terminologie met betrekking tot canonisatie, met de 
bijbehorende verwijzingen naar jurisprudentie. 

De kerkelijke erkenning van heiligheid was een delicate kwestie. De 
kerk kon haar heiligen goed gebruiken ter bevordering van de cohesie van de 
gemeenschap van gelovigen en ter ondersteuning van haar pretentie het mys-
terie van God in de sacramenten te beheren. Ze moest echter voorkomen dat 
ongecontroleerde aanbidding door diezelfde gelovigen leidde tot uitwassen die 
haar eigen geloofwaardigheid ondermijnden, waarvan de mogelijke gevolgen 
decennia eerder zichtbaar waren geworden toen delen van Europa van de 
moederkerk wegbraken. In een reeks publicaties, die tijdens het leven van 
Gallonio begonnen te verschijnen, probeerden kerkelijke auteurs dit gevaar te 
bezweren door de canonisatieprocedure in al haar facetten uit te werken. 

In deze literatuur komt steeds het onderscheid naar voren tussen 
enerzijds heiligheid en anderzijds de tekens die deze heiligheid zichtbaar 
moeten maken. Het valt op dat Gallonio in specifieke kwesties voortdurend 
aandacht vraagt voor de tekens, terwijl hij zich niet uitlaat over wat heiligheid 
eigenlijk is. De tekens manifesteerden zich in de wereld en waren te observeren 
met de aardse zintuigen van de mens. Belijders, charismatische heiligen die 
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vreedzaam stierven, leverden zulke tekens met hun ascese en met de wonderen 
die zij verrichtten. In het martelaarschap, waarbij de heiligen geweld ondergin-
gen omwille van hun geloof, waren de waarneembare tekens de uitspraken van 
de martelaar en die van zijn vervolgers tijdens opeenvolgende rondes van 
foltering.  

Gallonio had met betrekking tot belijders te maken met regelgeving die 
voorschreef hoe de observatie van deze tekens kon leiden tot canonieke erken-
ning van de heilige. In geval van martelaarschap waren zulke regels binnen het 
canoniek recht veel minder sterk ontwikkeld. Gallonio’s martelaarstraktaat 
sluit dan ook niet direct aan bij de bestuurlijk-juridisch discussie over canonisa-
tie. Wel stelt de priester in het traktaat, in navolging van eeuwenoude topoi, 
het martelaarschap voor als de omkering van strafrechtelijke procedures: 
terwijl in het strafrecht de samenleving gold als het slachtoffer van de misdadi-
ger, was in het martelaarschap de christen het slachtoffer van de ongelovige 
samenleving. Hoewel Gallonio zijn weg kon vinden in het kerkelijke en wereld-
lijke recht, verwierp hij juridische procedures als symptomen van de wereldlijke 
ambitie om de samenleving te beheersen. 
 

3.2 Canonisatieproces 
In januari 1597 legde Antonio Gallonio een verklaring af ten overstaan van 
notaris Giacomo Buzi, die sinds de zomer van 1595 in zijn kantoor getuigenis-
sen registreerde ten behoeve van de canonisatieprocedure van Neri. Gallonio 
vertelde wat hij had meegemaakt als volgeling en assistent van Neri en hoe hij 
over zijn overleden spiritueel leider dacht. Hij merkte op dat Neri nog steeds, 
langer dan een half jaar na zijn dood, op allerlei plaatsen werd aanbeden. Hij 
beschouwde dat als een teken van de heiligheid van Neri. God zou immers 
nooit toestaan dat iemand langer dan zes maanden werd vereerd, als de ver-
eerde niet daadwerkelijk een heilige was. Experts in het canoniek recht waren 
het hierover volgens Gallonio eens, hoewel sommigen dachten dat God een 
onterechte verering al na kortere tijd zou beëindigen.1 Deze getuigenis illu-
streert enkele aspecten van de heiligenverering die in dit hoofdstuk aan de 
orde zullen komen. Er bestond aan het einde van de zestiende eeuw een juri-

                                                 
1 ‘Argumento della santità sua mi pare, perchè cresce incredibilmente la devotione de popoli 
verso lui, non solo qui in Roma, in Firenze, ma in diverse città et luoghi; et, tanto più, perchè 
è cosa certa, come osservano li dottori et canonisti, che non permetterebbe Iddio “ultra sex 
menses”, et altri dicono minor tempo assai, che alcuno fosse adorato come santo, se real-
mente non fosse tale; et, più oltre, si sentono tuttavia et scoprono miracoli novi, non solo 
operati qui in Roma, per meriti del detto santo, ma fuori ancora.’ 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) II, 139 [A. Gallonio]. Gallonio legde vier keer zelf een getuigenis af in het proces: op 7 
en 11 september 1595 (ibid., I, 171-193, 193-197), op 18 september 1595 (ibid., I, 220-221), 
op 31 januari 1596 (ibid., II, 46-48) en op 13 januari 1597 (ibid., II, 137-139). Voor een 
overzicht van de proceshandelingen (waaronder de opdracht aan Giacomo Buzi het proces-
sus ordinarius te openen op 2 augustus 1595): ibid., I, vii-ix. 
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disch kader dat de mogelijkheid bood de tekens van heiligheid te toetsen op 
geldigheid. Het juridische kader was niet definitief, maar stond open voor 
discussie en nadere uitwerking. Voor Gallonio was de verering van Neri vanaf 
1595 een belangrijke reden om zich met deze regulering te bemoeien.  
 
Gallonio en de canonisatieprocedure 
De devotionele handelingen ter ere van de overleden Neri en het bijeenbrengen 
van getuigenissen over zijn heiligheid waren geen collectieve initiatieven van 
de Congregatie van het Oratorium, maar van enkele leden en intimi van het 
Oratorium, waarbij Gallonio een prominente rol speelde. Dagelijks waren in 
zijn eigen kamer herdenkingen van het leven van Neri, en iedere vrijdag was er 
een uitgebreidere bijeenkomst met gebed en het branden van kaarsen op een 
altaartje. De aanwezigen zongen dan de litanie en luisterden naar een voor-
dracht over Neri’s heiligheid. Meer openbaar waren de vieringen op 22 juli, de 
geboortedag van Neri, en op 26 mei, zijn sterfdag. Op deze data werd het 
complex in de Vallicella versierd, werden missen gevierd, preken gehouden en 
gebeden gezegd. Bovendien was er een maaltijd, waarbij altijd enkele hoogge-
plaatste prelaten aanwezig waren. Tijdens de maaltijd van de eerste viering, op 
22 juli 1596, zaten onder anderen kardinaal Agostino Cusano, zijn secretaris 
abt Marc’Antonio Maffa, en de pauselijke rechters Girolamo Pamphilj en 
Lorenzo Bianchetti aan aan tafel. 2 De vieringen werden ieder jaar uitbundiger. 
Na 26 mei 1598 meldde Gallonio tevreden aan kardinaal Agostino Cusano, die 
zich in Ferrara bevond in het gevolg van Clemens VIII, dat het feest in de 
Chiesa Nuova ondanks de afwezigheid van een groot deel van het pauselijk hof 
een grandioos gebeuren was geweest.3 

Al twee maanden na de dood van Neri begon de eerste fase van het ca-
nonisatieproces, het processus ordinarius, mede door toedoen van kardinaal 
Cusano, met wie Gallonio intensief contact onderhield. De paus liet de kanun-
nik Giacomo Buzi aanstellen als de notaris die de getuigeverklaringen afnam.4 
Enkele priesters van de Congregatie leverden geen bijdrage en legden later zelfs 
geen getuigenis af in het proces, wat doet vermoeden dat zij reserves koester-
den jegens de voortvarendheid van Gallonio. Toen abt Marc’Antonio Maffa in 
1596 een lamp had opgehangen bij het graf van Neri, haalde de oratoriaan 
Pietro Perrachione deze weer weg. Maffa was erg ontdaan en correspondeerde 
hierover verbolgen met de Congregatie. Hetzelfde jaar staken hij en kardinaal 
Cusano samen een nieuwe lamp aan bij het graf, in aanwezigheid van rechter 
Pamphilj en de oratorianen Gallonio en Zazzara.5 De initiatieven om Neri zo 

                                                 
2 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 4-5. 
Pamphilj en Bianchetti waren auditores (rechters) van de Sacra Romana Rota: zie n. 21. 
3 ACO Vol. C.I.36 ff. 27ro-28vo. 
4 Giovanni Papa, Le cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti 
(1588-1634) (Vaticaanstad 2001) 42; Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, vii. 
5 Antonio Cistellini, San Filippo Neri, l’Oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e 
spiritualità (Brescia 1989) II, 1058-1059. 
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vroeg na zijn dood structureel te vereren en hiervoor ook pauselijke toestem-
ming te verkrijgen, riepen al meteen weerstand op. Gallonio begon in deze tijd 
aan zijn verhandeling, ‘De his quae praestari possunt nondum canonizatis’, 
waarin hij betoogt dat het niet verboden is devotionele handelingen te verrich-
ten voor iemand die voor een heilige wordt gehouden, onmiddellijk na diens 
overlijden. Ondanks de terughoudendheid van enkele van de leden, besloot het 
Oratorium in het voorjaar van 1596 wel een altaar te plaatsen in de kamer van 
de overleden Neri, deze in te richten tot een kapel en Gallonio hiervoor ver-
antwoordelijk te maken. Hij richtte een gezelschap op dat zich hierover ont-
fermde, waarvan de bestuurders bekend zijn uit de specifieke kring die hij in de 
loop der jaren had opgebouwd: Giacomo en Pierpaolo Crescenzi, Giovanni 
Battista Zazzara (1579-1625), Marcello Vitelleschi.6  
 In het najaar van 1597 begon Gallonio de Vita van Neri te schrijven.7 
Als basismateriaal voor de Vita van Neri gebruikte Gallonio de getuigenissen in 
het canonisatieproces. Hij stelde zelf alles in het werk om verklaringen te 
verzamelen die de erkenning van Neri als heilige konden ondersteunen.8 In 
deze eerste fase, die duurde tot 1610, hebben 351 mensen in Rome en 56 
mensen buiten Rome getuigd. Na de dood van Gallonio nam Francesco Zazzara 
zijn rol over.9 Tussen 1609 en 1615 voltrok zich een tweede fase, waarin juris-
ten in de curie en uiteindelijk de verantwoordelijke kardinalen de verzamelde 
verklaringen beoordeelden. Plechtig verklaarde Gregorius XV Filippo Neri in 
1622 samen met vier Spaanse heiligen in een collectieve ceremonie heilig.10 De 
canonisatie van Neri was aanleiding voor het schrijven van een nieuwe biogra-
fie. Met de publicatie van Pier Giacomo Bacci’s Vita van Neri in 1622 was het 
werk voor de verering van Gallonio’s geestelijk vader door de volgende genera-
tie voltooid.11 
 Gallonio’s Vita van Neri had ten doel het canonisatieproces verder te 
helpen door de herinnering aan de eigenschappen en verdiensten van Neri 
levend te houden. De twee edities van de Vita werden dan ook strategisch 
verspreid onder invloedrijke geestelijken en leken.12 Bovendien werden samen-

                                                 
6 Ibid., II, 983-986, 1057-1058. 
7 Zazzara, ‘Diario delle onoranze’, 8. 
8 Cistellini, San Filippo Neri, II, 984. 
9 Papa, Le cause di canonizzazione, 109-110, 155; Cistellini, San Filippo Neri, III, 1902. 
10 Papa, Le cause di canonizzazione, 109-111, 275-286. De vier Spanjaarden waren: Ignatius 
van Loyola, Francisco Xavier, Teresa d’Ávila en Isidro Labrador. 
11 Pietro Giacomo Bacci, Vita di San Filippo Neri Fiorentino fondatore della congregatione 
dell'Oratorio (Rome, Mascardi, 1622). Hiervan verschenen in de decennia daarna meerdere 
heruitgaven. In 1645 volgde een Latijnse vertaling: Idem, Vita S. Philippi Nerii Florentini 
Congregationis Oratorii fundatoris (Rome, Mascardi, 1645). 
12 De aartsbisschop van Trivento ontving in 1604 bijvoorbeeld een exemplaar van de Latijn-
se editie en twee exemplaren van de Italiaanse editie, en in hetzelfde jaar ontving de aarts-
bisschop van Armenië de Italiaanse Vita. Zazzara, ‘Diario delle onoranze’, 18. Nadat de 
hertog van Nevers, ambassadeur van Frankrijk in Rome, in 1609 blijk had gegeven van zijn 
bereidheid bij de paus aan te dringen op een spoedige afhandeling van de canonisatie van 
Neri, ontving hij van de Congregatie enkele exemplaren van de Vita van Neri. Cistellini, San 
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vattingen en excerpten van de Vita opgenomen in verzamelingen heiligenle-
vens, zoals de levens van Toscaanse heiligen van Silvano Razzi (1527-1611), en 
de Italiaanse bewerking van de Flos sanctorum van Alonso de Villegas.13 In een 
handgeschreven tekst, die oorspronkelijk lijkt te zijn bedoeld als voorwoord bij 
de Vita Beati patris Philippi Nerii, stelt Gallonio dat de bijzonderheden van het 
leven van heiligen zo snel mogelijk na hun dood moeten worden opgetekend. 
De kennis zou anders verloren kunnen gaan, wat niet alleen voor de herden-
king van de heilige maar ook voor zijn erkenning door de kerkelijke autoritei-
ten funest zou zijn.14 De Vita was een verlengstuk van het canonisatieproces. 
Gallonio bracht in 1597 alle processtukken bij elkaar, liet deze kopiëren en in 
een dubbele kist inmetselen in het Vallicelliaanse complex.15 Voor het proces 
relevante gegevens moesten zorgvuldig voor het nageslacht worden bewaard.  
 Gallonio’s bedrijvigheid als hagiograaf stond in de laatste tien jaar van 
zijn leven in het teken van de bemoeienis van het kerkbestuur met de heiligen-
verering. Zijn betrokkenheid bij de regulering van de heiligenverering beperkte 
zich bovendien niet tot zijn belang in het proces van Neri. Gallonio stond in 
1604 of 1605, vlak voor zijn dood, te boek als een adviseur van de Congregatio 
de Sacris Ritibus, de afdeling in de Romeinse curie die waakte over alle mogelij-

                                                                                                                   
Filippo Neri, III, 1902 (Cistellini vermeldt niet van welke editie de ambassadeur exemplaren 
kreeg). Ditchfield verwijst naar het ‘Diario delle onoranze’ van Zazzara en betoogt dat het 
uitdelen van Vitae en afbeeldingen van Neri onderdeel uitmaakten van een campagne om 
steun te verwerven voor de canonisatie. Hij noemt niet de taal van de uitgedeelde edities. 
Simon Ditchfield, Liturgy, sanctity and history in Tridentine Italy: Pietro Maria Campi and 
the preservation of the particular (Cambridge etc. 1995) 238. 
13 De camaldolese broeder Silvano Razzi nam in 1601 een samenvatting van de Italiaanse 
Vita van Neri op in een nieuwe editie van zijn vite van Toscaanse heiligen. Silvano Razzi, 
Delle vite de’ santi, e beati toscani parte seconda. O vero supplemento di quelle che mancano 
nel primo libro (Florence, Giunti, 1601), supplement bij Idem, Vite de’ santi, e beati toscani, 
de’ quali insino a hoggi comunemente si ha cognizione (Florence, Giunti, 1593). Abt Gia-
como Crescenzi liet in 1607 een samenvatting van de Latijnse Vita maken, ‘Copia del 
compendio della Vita del Beato Filippo fatto dal S.r Abbate Crescenzio mandato à Venetia à 
di 23. di Giugno 1607. per farlo stampare nella 4.a parte del Flos Sanctorum’, ACO Vol. 
A.IV.15 ff. 219ro-236vo, dat, zoals het opschrift vermeldt, terecht kwam in een Italiaanse 
bewerking van de Flos sanctorum: Alonso de Villegas Selvago, Discorsi overo sermoni sopra 
gli evangelii di tutte le domeniche dell'anno. Ferie di quaresima, et feste principali. Quarta 
parte del flos sanctorum (Venetië, De’Franceschi, 1608). 
14 BibVal Ms. O.15 ff. 1ro-5vo. Het stuk begint als volgt: ‘Christiano Lectori. De rebus à B. 
Philippo gestis divino scripturus auxilio non prius id aggrediar operis, quin explicem aliqua, 
quae putem non inutilia plerisque, accepta quidem certe ac grata omnibus futura. Haec 
porrò quatuor concludam capitibus quam fieri poterit brevissime; Dicam de his, qui sancto-
rum res gestas recens vel maxime vita functorum plus aequo perpendunt: De his, qui eas 
litterarum monumentis mandant. De sanctorum gratitudine erga eos qui in eiusmodi opere 
versantur de ipso postremo ordine quo nimirum praesens a me explicatur historia, atque ita 
quominus confusa erunt singula erunt omnia clariora.’ 
15 ‘accioché lo possiamo conservare più sicuramente, perché molti processi de santi si sono 
perduti, il che ha poi impedito la loro canonizzatione’, Cistellini, San Filippo Neri, II, 1172 
nn. 268 en 270, waar brieven worden geciteerd van Gallonio aan Antonio Talpa, van 9 
augustus 1597 en 12 september 1597. 
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ke vormen van verering binnen de katholieke kerk.16 Als hij deze status al te 
danken had aan zijn inspanningen voor het proces voor Neri, dan bracht zijn 
expertise hem op den duur in ieder geval in aanraking met zaken die geheel 
losstonden van Neri. Gallonio was in deze periode niet alleen binnen het 
Oratorium, maar ook daarbuiten, voor de pauselijke curie en voor particuliere 
partijen, aan het werk om greep te krijgen op de juridische mechanismes die in 
ontwikkeling waren. Zijn betrokkenheid bij verscheidene zaken die als sleutel-
moment gelden in de vroegste ontwikkeling van de vroegmoderne canonisatie-
procedure, blijkt her en der uit de hagiografische schrijfsels die hij bij elkaar 
heeft gebracht. 
 De verering van heiligen was voor de kerk een heikele aangelegenheid, 
bekritiseerd door humanisten en reformatoren. Het pausdom verklaarde van 
1522 tot 1588 niemand heilig. In die periode bezon de katholieke kerk zich op 
haar fundamentele geloofsartikelen en praktijken. Het Concilie van Trente 
legde leerstellige kernpunten vast, waaronder de effectiviteit van het bidden 
tot heiligen.17 Het was echter wel noodzakelijk om tot de juiste heiligen te 
bidden. Het nieuwe Martyrologium Romanum, waaraan Baronio had meege-
werkt, voorzag in de behoefte om bestaande heiligenvereringen te controleren 
op hun historische geldigheid. De eerste edities kwamen uit tussen 1582 en 
1589 en leverden met terugwerkende kracht de historische legitimatie van de 
heiligencultus tot dan toe.18 Overledenen die werden beschouwd als heiligen 
zouden in het vervolg aan een rigoureus onderzoek worden onderworpen, om 
te voorkomen dat iedere willekeurige charismatische leider of kluizenaar een 
verering ten deel zou vallen. De curie had nu voldoende daadkracht en zelfver-
trouwen om te werken aan nieuwe, gereguleerde heiligenvereringen. De in-
spanningen ten gunste van de erkenning van Neri als heilige kwamen precies in 
de periode dat kerk voorzichtig begon nieuwe canonisaties te verrichten. De 
eerste pauselijke canonisatie na het Concilie van Trente vond plaats in 1588. 
Sixtus V (1585-1590) sprak toen de Spaanse lekenbroeder Diego d’Alcalá heilig, 
die in de vijftiende eeuw het geloof had verkondigd op de Canarische Eilanden. 
 Tussen 1587 en 1634 werkte de pauselijke hiërarchie de regelgeving 
ten aanzien van het canonisatieproces systematisch uit. In deze periode pro-
beerden verschillende geledingen binnen de curie in onderlinge rivaliteit 

                                                 
16 Hij komt voor op een lijst met adviseurs van de Congregatio de Sacris Ritibus die in 1604 
of 1605, vlak voor zijn dood, is opgesteld: Papa, Le cause di canonizzazione, 96-97. Zie 
verderop in deze paragraaf voor het functioneren van de Congregatio de Sacris Ritibus. 
17 Voor de haastige behandeling tijdens het Concilie van de verering van beelden, de heili-
gencultus en het Vagevuur, onderwerpen waarvan de laatste, 25ste sessie van het Concilie 
de middeleeuwse doctrine simpelweg bevestigde: Adriano Prosperi, Il Concilio di Trento: una 
introduzione storica (Turijn 2001) 87. 
18 Voor de edities van het Martyrologium Romanum tussen 1582 en 1589: 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 settem-
bre 2003 (Florence 2005) 47-89, aldaar 58-62, 77-86. 
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bevoegdheden met betrekking tot de canonisatieprocedure naar zich toe te 
trekken. De regulering van de canonisatie viel in principe onder de bevoegd-
heid van de in 1588 door Sixtus V in het leven geroepen permanente kardi-
naalscommissie voor de liturgie, de Congregatio de Sacris Ritibus. Dit be-
stuursorgaan moest oordelen in alle kwesties die met handelingen van verering 
te maken hadden, zoals het reciteren van officia op de feestdagen van heiligen, 
maar ook bijvoorbeeld of een heilige wel of geen stigmata moest worden geacht 
te hebben gehad, en of de gouverneur van een stad die een kerkelijke titel 
droeg, voor of achter de kanunniken van de kathedraal van die stad moest 
lopen in de jaarlijkse processie ter ere van de beschermheilige.19 Het was voor 
dit orgaan dat Gallonio als schrijver werkzaam was, volgens zijn latere biogra-
fen het liefst anoniem.20 Niet alleen de Congregatio de Sacris Ritibus, maar ook 
de Sacra Romana Rota (een pauselijke rechtbank voor met name civielrechtelij-
ke zaken), de Inquisitie (het tribunaal voor godslastering en ketterij) en in 
sommige gevallen de Index (de censuur) eisten echter verantwoordelijkheden 
op.21 

                                                 
19 Niccolò del Re, La Curia Romana. Lineamenti storici-giuridici (Rome 19703 [Rome 1941]) 
435-442; de voorbeelden komen uit overzichten van beslissingen van de Congregatio de 
Sacris Ritibus tussen 1588 en 1599 en tussen 1602 en 1610, in: ACCS, Decreta Sacrae 
Congregationis Rituum. Ab anno 1588 ad annum 1599, ff. 228ro-229ro (conflict tussen de 
orde der franciscanen en de orde der dominicanen over of Catherina da Siena stigmata heeft 
gehad), 264ro (verzoek van het benedictinessenklooster in Cingoli het officie van hun 
beschermheilige S. Sperandia te kunnen reciteren); ACCS. Decretorum Congregationis 
Sacrorum Rituum. Liber secundus à 1602. usq. ad 1610, f. 77ro (bepaling dat de gouverneur 
van Faenza, protonotarius apostolicus, na de bisschop en voor de kanunniken loopt in de 
processie).  
20 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; ‘Havendo consecrata la sua penna 
erudita in far molte savie scritture per la Sacra Congregatione de’Riti in honore di diversi 
Santi, non permise mai, che quella vi scrivesse il suo nome, desiderando, che all’istesso 
passo, che promoveva la gloria de’Santi restasse oscurata la propria: se bene poi la medesima 
Sacra Congregatione volle, che in ogni conto sottoscrivesse il suo nome in diversi officii, che 
egli compose.’ Giovanni Marciano, Memorie historiche della Congregatione dell’Oratorio 
(Napoli 1693) I, 516. 
21 De Sacra Romana Rota was een rechtbank die in de loop van de zestiende eeuw met name 
civielrechtelijke procedures ging behandelen: F.E. Schneider en H. Ewers, ‘Rota, Sacra 
Romana R.’ in: Lexikon für Theologie und Kirche 9 (Freiburg i.B. 19862 [1964]) 62-64; Del 
Re, La Curia Romana, 243-259. De Inquisitie (Congregatio de Sancto Ufficio) oordeelde in 
zaken die geloofskwesties en daaruit voortvloeiende ideeën en praktijken betroffen, ibid., 
89-101. De Index (Congregatio de Indice), in 1571 ingesteld door Pius V om het werk van de 
Inquisitie te verlichten, was verantwoordelijk voor de orthodoxie van wat werd geschreven, 
met name drukwerk. Ibid., La Curia Romana, 325-329. 
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De verdeling van competenties bleef tot het pontificaat van Urbanus 
VIII (1623-1644) onduidelijk en veranderlijk.22 De regulering van canonisaties 
vertaalde zich in een omvangrijke literatuur over de relevante procedures. In 
1487 was het enige middeleeuwse traktaat tot stand gekomen, dat de procedu-
re van heiligverklaring systematisch behandelde.23 Hierna duurde het tot 1601 
voordat weer een boek verscheen dat exclusief aan deze materie was gewijd: De 
sanctorum canonizatione van de augustijn Angelo Rocca (1545-1620). Gallonio 
kreeg van de eerste editie van dit boek van Rocca in 1603 een exemplaar van 
zijn ordegenoot Francesco Bozio.24 De auteur was werkzaam voor de Vaticaan-
se drukkerij en werd onder Clemens VIII de pauselijke sacristaan, een lid van de 
pauselijke hofhouding.25 In de decennia hierna verschenen verscheidene publi-
caties met voorschriften en jurisprudentie, waaruit geleidelijk een geraffineer-
de regelgeving voortkwam.26  

Het canonisatieproces kreeg zo in de decennia na 1588 vaste vorm, 
maar het kwam voort uit de praktijk zoals deze in de Middeleeuwen was ge-
groeid. Het proces begon meestal bij belanghebbenden en nabestaanden in de 
omgeving van een kandidaat. Lokale groeperingen - vertegenwoordigers van 
een stad, gezanten van een vorst, procuratoren van een religieuze instelling - 
konden, met een beroep op de fama sanctitatis, in Rome het verzoek indienen 
om plaatselijk een onderzoek uit te mogen voeren. Indien de curie dit verzoek 

                                                 
22 Miguel Gotor, I beati del papa. Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna (Flor-
ence 2002) 285-418. 
23 Dit was Troilo Malvezzi, Tractatus de sanctorum canonizatione (Bologna 1487), opnieuw 
uitgegeven door Giacomo Castellani de Fara, Tractatus de sanctorum canonizatione (Rome, 
Silber, 1520). Vlak voor de hervatting van canonisaties verscheen het opnieuw in Giacomo 
Menochio ed., Oceanus iuris. Tractatus universi iuris duce et auspice Gregorio XIII, pont. 
max., in unum congesti (Venetië, Ziletti, 1584) XIV, ff. 97ro-103vo. Zie ook Ditchfield, 
Liturgy, sanctity and history, 219. 
24 Dit exemplaar bevindt zich in de Biblioteca Vallicelliana: S.Borr.E.III.55. Op het titelblad 
staat: ‘p. Antonii Gallonii. Dono P. Francisci Bozzii die 7 Augusti 1603.’ Francesco Bozio was 
de broer van Tommaso Bozio, eveneens oratoriaan, auteur van politieke geschriften en 
degene die Gallonio had behouden voor het Oratorium toen deze van plan was te vertrekken 
vanwege de vernederingen waaraan Neri hem blootstelde (zie § 1.6). Voor Francesco Bozio, 
zie Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 223 n. 608. 
25 José Luis Guttiérez, ‘Presentazione’ in: Angelo Rocca, De canonizatione Sanctorum 
commentarius (Rome 2004, ongew. herdr. Rome 1601) 7-23, aldaar 8. Voor de functie van 
pauselijk sacristaan: M. Bierbaum, ‘Familia Pontificia’ in: Lexikon für Theologie und Kirche 4 
(Freiburg i.B. 19862 [1960]) 7-8; G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da 
S. Pietro sino ai nostri giorni 60 (Venetië 1853) 171-196. 
26 Romeo de Maio, ‘L’idéale eroico nei processi di canonizzazione della Controriforma’ in: 
Idem ed., Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento (Napels 1973) 257-278 (eerder 
uitgegeven als Ricerche di Storia Sociale e Religiosa 2 (1972) 139-160), aldaar 258-259. Na 
de hervatting van canonisaties en de oprichting van de Congregatie van de Heilige Riten 
waren de belangrijkste verhandelingen over de procedure van heiligverklaring: Angelo Rocca, 
De sanctorum canonizatione commentarius (Rome, Facciotti, 1601), met een nieuwe editie 
(Rome, Camera Apostolica, 1610); Felice Contelori, Praxis de canonizatione sanctorum 
(Lyon 1609); C.F. de Matta, Novissimus de canonizatione sanctorum tractatus (Rome 1628). 
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inwilligde, ging de eerste fase van start. De bisschop en eventueel andere 
plaatselijke kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, vaak samen met afgevaar-
digden van de Romeinse curie, hoorden getuigen. Een notaris tekende de 
getuigenverklaringen op, in het processus ordinarius, het bisschoppelijke 
proces. Ook allerlei schriftelijke documentatie kon van pas komen en werd 
verzameld. Dit resulteerde in een dossier, dat de kerkelijke autoriteiten om-
werkten tot een lijst met geloofwaardige en relevante blijken van deugdzaam-
heid en wonderen. Op grond van deze lijst moest de Congregatio de Sacris 
Ritibus beoordelen of het zinnig was de kandidaat voor te dragen voor canoni-
satie en door te gaan met de tweede fase, het processus apostolicus, het pause-
lijke proces. Dezelfde lijst met artikelen diende als basis voor de vragen, die de 
getuigen voor dit pauselijke proces moesten beantwoorden. Speciaal aangewe-
zen adviseurs en vervolgens de kardinalen van de Congregatio beoordeelden 
aan de hand hiervan of de kandidaat voldeed aan de criteria voor heiligheid. Als 
dit het geval was, dan volgden enkele consistories, bijeenkomsten waarin de 
paus met behulp van kardinalen en andere prelaten besliste of hij tot canonisa-
tie moest overgaan. Nadat alle fases met succes waren doorlopen - en allerlei 
politieke en bestuurlijke valkuilen waren ontweken - kon de paus de kandidaat 
uiteindelijk tijdens een plechtige ceremonie opnemen in de schare der officieel 
erkende heiligen, de catalogus sanctorum.27 

Afgaande op de getuigenis van Gallonio uit 1597, was een van de crite-
ria die de erkenning van heiligheid juridisch mogelijk maakten, de historische 
duurzaamheid van de cultus. Een langdurige, breed gedeelde overtuiging dat 
een overleden persoon heilig was geweest, gold als een belangrijke aanwijzing 
voor de rechtmatigheid van de heiligenverering. Eerder is Clemens I genoemd, 
paus ten tijde van Flavia Domitilla, Nereus en Achilleus. Een van zijn verrich-
tingen waar auteurs in de Contrareformatie graag op wezen, was de instelling 
van een bestuurlijke structuur die zorg moest dragen voor de herdenking van 
de slachtoffers van de christenvervolgingen. Clemens I zou in Rome in iedere 
rione een notaris en een diaken hebben aangesteld, die met enig ceremonieel 
de gedenkenswaardige kwaliteiten en lotgevallen van de vroegchristelijke 
martelaars moesten registreren.28 Angelo Rocca voerde het instituut canonisa-
tie, met de bijbehorende historische documentatie en het ceremonieel, terug op 
deze verordeningen van Clemens I. De geschiedenissen van de martelaars, de 
acta martyrum, werden beschouwd als notarieel bekrachtigde certificaten.29 
Hetzelfde zou later hebben gegolden voor de vitae, miracula en translationes 

                                                 
27 Sofia Boesch Gajano, La santità (Rome en Bari 20052 [1999]) 80-89; voor de procedure in 
de Late Middeleeuwen: André Vauchez, Sainthood in the later Middle Ages transl. Jean 
Birrell (Cambridge etc. 2005 [Rome 1981]) 481-483; voor de procedure rond 1600: Anna 
Benvenuti e.a., Storia della santità nel cristianesimo occidentale (Rome 2005) 261-330, 
aldaar 286-288; en meer in detail: Papa, Le cause di canonizzazione, 39-47, 150-170, 260-
290; Giuseppe dalla Torre, Santità e diritto. Sondaggi nella storia del diritto canonico (Turijn 
1999) 63-69. 
28 Bijvoorbeeld Cesare Baronio, Annales ecclesiastici, I (Keulen, Gymnich, 1609) 806. 
29 Rocca, De canonizatione sanctorum, 7-9. 
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van belijders, de heiligen die na het einde van de christenvervolgingen hadden 
geleefd. 

Het verleden gold in de zestiende eeuw als een blauwdruk voor de 
eigen tijd. De formele erkenning van de heiligheid van historische personen 
werd daardoor een prescriptieve handeling, het collectief aanmerken van een 
persoon uit het verleden als een lichtend voorbeeld van de historia sacra en een 
effectieve bemiddelaar bij God. De bekrachtiging van een heiligencultus door 
middel van een formele uitspraak garandeerde de legitimiteit van de verering 
van de heilige met alle bijkomstige verplichtingen en mogelijkheden: de 
liturgische parafernalia, de aanbidding van de relieken, het inroepen van hulp. 
De historische teksten over heiligen die Gallonio verzamelde en schreef, 
droegen eerst bij aan de kerkelijke goedkeuring van de cultus en certificeerden 
de cultus vervolgens. 

Zo kregen de kerkelijke instanties eind zestiende eeuw de historische 
documentatie voorgelegd van het leven van Raimundo de Peñafort, een 
dominicaan die in de dertiende eeuw in Barcelona actief was geweest in de 
codificatie van canoniek recht onder Innocentius IV (1243-1254). In 1587 was 
het proces begonnen dat moest leiden tot zijn canonisatie. In 1601 verklaarde 
Clemens VIII de Catalaan heilig. De drijvende kracht achter de canonisatie van 
Raimundo was de rechter Francisco Peña.30 In de zaak van Raimundo was de 
documentatie van het ‘antieke’ proces, dat al in de veertiende eeuw was 
gevoerd in Catalonië, een belangrijk deel van de bewijsvoering.31 Gallonio bezat 
van een deel van dit processus antiquus een kopie die hij zelf had uitgeschre-
ven. In zijn papieren zit dit ingebonden samen met een exemplaar van de 
gedrukte akte van canonisatie van Raimundo.32 Wat precies Gallonio’s relatie 
tot dit proces was, of hij meewerkte bij de voorbereidingen of juist naderhand 
de documentatie raadpleegde, is niet uit te maken. In ieder geval waren de 
kardinalen Cesare Baronio, Federico Borromeo en Silvio Antoniano samen met 
twee anderen speciaal aan de oorspronkelijke elf kardinalen van de Congregatio 
de Sacris Ritibus toegevoegd, om zich te buigen over het geloof, het gedrag en 
de wonderen van Raimundo. De heiligverklaring van Raimundo de Peñafort 
was de derde sinds de hervatting van canonisaties in 1588 en leverde 
belangrijke jurisprudentie voor de zaken die erop volgden.33 Het proces voor 
Raimundo was voor Angelo Rocca naar eigen zeggen de aanleiding om zijn boek 
over canonisatie te schrijven.34 

                                                 
30 Voor het proces van Raimundo de Peñafort: Papa, Le cause di canonizzazione, 36-40, 42-
48. Peña was auditor (rechter) van de Sacra Romana Rota: zie n. 21. 
31 ASV Cong. Rituum, Processus Vol. 219 ff. 1ro-48vo; BibVal Ms. H.14 ff. 410ro-444ro. 
32 S.D.N. D. Clementis Divina Providentia Papae Octavi decretales literae quibus Beatus 
Raymundus a Peñiafort [..] Catalogum adscribitur [..] (Rome, Typographi Camerales, 1601) 
in: BibVal Ms. H.14 ff. 401ro-409vo. 
33 Papa, Le cause di canonizzazione, 45-48; Benvenuti, Storia della santità, 286-287. 
34 ‘Meum de Sanctorum Canonizatione Commentarium (Beatissime P.) opportuna Beatum 
Raymundu. canonizandi occasione sese exhibente ac suadente conscriptum, amicorumq. 
adhortatione in vulgus publicae commoditati prodeuntem, tui Nominis maiestati dedicatum 
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De zaken die de Congregatio de Sacris Ritibus in behandeling nam, 
konden ook personen betreffen uit een ver verleden. Gallonio had in zijn 
dossier een afschrift van het officium voor de martelaars van Cardeña, 200 
benedictijnse monniken die in 872 door Saracenen waren vermoord in hun 
klooster San Pedro de Cardeña.35 Een boekje waarmee de dominicaan Alfonso 
Chacón in 1594 de legitimiteit van de verering van de martelaars van Cardeña 
ondersteunde, illustreert goed dat de historische afstand van verschijnselen tot 
de eigen tijd geen afbreuk deed aan hun juridische relevantie. Om niet in 
medias res te beginnen, leek het Chacón verstandig eerst te beschrijven 
wanneer het christendom in Spanje was gekomen, en een overzicht te geven 
van de Spaanse christenvervolgingen. Chacón staat niet stil bij de vraag wat de 
dood van de monniken, vermoord in de karolingische tijd, zou kunnen hebben 
betekend voor zijn eigen tijd, ruim 700 jaar later. In plaats daarvan besteedt hij 
een kwart van het boekje juist aan de opeenvolging van martelaarschappen die 
de eerste eeuw van het christendom verbond met de achtste eeuw, waarin de 
benedictijnen de dood vonden.36 Een verschijnsel terug te kunnen voeren tot 
de tijd van de apostelen verdiende een uitvoeriger verantwoording dan 
hetzelfde verschijnsel historisch te relateren aan de eigen tijd. 

Dit werkje was geen belangeloze oefening in devotie of eruditie. Cha-
cón noemt in zijn opdracht aan Marc’Antonio Colonna (†1584) als reden voor 
deze publicatie expliciet dat de Congregatio de Sacris Ritibus het voornemen 
had een oordeel te vellen over hun veronderstelde heilige martelaarschap.37 Al 
onder paus Sixtus V had de aartsbisschop van Burgos veertig nieuwe getuige-
nissen laten optekenen, waaruit moest blijken dat de voorzienigheid de herin-
nering aan de martelaars eeuwenlang levend had gehouden.38 In 1602 nam 
Cesare Baronio de martelaars op in een nieuwe editie van het Martyrologium 
Romanum, terwijl hij ook zelf het officium zou hebben geschreven waarvan 
Clemens VIII toestond dat het gehele aartsbisdom Burgos het jaarlijks ter ere 
van de martelaars reciteerde.39 De formele goedkeuring van de verering van 
deze historische martelaars was de uitkomst van concrete initiatieven waarbij 
de historische documentatie van de kandidaten een cruciale rol speelde. Dat 
Gallonio deze liturgische tekst in zijn collectie had, is opnieuw een teken voor 
zijn concrete betrokkenheid bij specifieke zaken waar geschiedenis, liturgie en 
                                                                                                                   
volui, [..]’, Rocca, De sanctorum canonizatione, f. +2ro (ongepagineerde opdracht aan Clem-
ens VIII). 
35 ‘In festo SS. Martyrum Stephani Abbatis et 200. socior. ord.is S. Benedicti apud Burgos in 
Mon.rio S. Petri de Cardegna’; in de linkerbovenhoek staat: ‘Ex officio, quod recitandum 
concessit S. D. N. Clemens 8.s in dioc. Burgen. dat. in Palatio Ap.co die 14. septembris 1602.’ 
BibVal Ms. H.18 f. 331ro. 
36 Alfonso Chacón, De martyrio ducentorum monachorum S. Petri a Cardegna (Rome, 
Bonfadini, 1594) 1-51. 
37 ‘Cum autem haec causa in congregatione sacrorum rituum hodie vertatur, & patrocinium 
& tutelam exigat: [..]’, ibid., f. A2vo (opdracht aan Marcantonio Colonna). 
38 Ibid., 75-76. 
39 Johannes Baptista Sollerius e.a. ed., Acta Sanctorum. Augustus II (Antwerpen, Van 
Gherwen, 1735) 164. 
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canoniek recht samen kwamen. Net als de Vita van Neri van Gallonio had ook 
Chacóns publicatie over de martelaars van Cardeña ten doel de historische 
feiten die relevant waren voor een formeel erkend martelaarschap te conserve-
ren en openbaar te maken. Het officium was daarvan een concreet resultaat. 

Om een vergelijkbare reden zal Gallonio de papieren over Chiara da 
Montefalco in zijn bezit hebben gekregen. Fabio Tempestivi stuurde zijn brief 
met de stukken uit haar nooit voltooide canonisatieproces in 1594 naar zijn 
broer Cherubino. Deze maakte als kamerheer deel uit van de familia papalis en 
hij had om informatie over de augustines Chiara verzocht in opdracht van 
Angelo Rocca, de pauselijke sacristaan en zelf een augustijn.40 Dat de stukken 
in het werkdossier van Gallonio in de bibliotheek van het Oratorium terecht 
zijn gekomen, doet vermoeden dat Rocca wilde bewerkstelligen dat voor Chiara 
een officium dan wel een mis zou worden geschreven en dat zij in de jaarlijkse 
liturgie zou worden gevoegd. Dat gebeurde twintig jaar later ook: Roberto 
Bellarmino bepaalde in 1614 in opdracht van de Congregatio de Sacris Ritibus 
dat de augustinessen van Montefalco het recht hadden een officium proprium 
te reciteren ter ere van hun voorgangster Chiara.41 

In de hoedanigheid van adviseur van de Congregatio de Sacris Ritibus 
werkte Gallonio behalve met Baronio ook samen met Silvio Antoniano, die er 
tot zijn dood op 16 augustus 1603 als kardinaal deel van uitmaakte.42 Antonia-
no, een Romein van geboorte die van jongs af aan uitblonk in retorica en 
poëzie, was formeel geen lid van het Oratorium, maar de oratorianen be-
schouwden hem wel als een van hen.43 Antoniano gaf tamelijk uitgebreid 
commentaar op het officium van de basiliek van Santa Maria Maggiore, een 

                                                 
40 ‘Io in pochi giorni che mi fermai ivi dedi un’occhiata à quei libri, delli quali cavai ad verbum 
una relatione fatta dai Cardinali deputati al Papa, [..]; Del qual sommario ne mando hora una 
copia a V.S. [..] Vidi anco alcuni originali de Bolle del Papa, et de Vescovi di quel tempo dal 
che tutto per mia istruttione, io feci un’breve sommarietto, del quale parimente mando 
Copia à V.S. acciò possa mostrarle à Monsig.r R.mo Sacrista, che gli l’ha dimandate, [..]’, 
BibVal Ms. H.3 ff. 315ro-315vo. Het afschrift van het verslag van de kardinalen aan paus 
Johannes XXII bevindt zich in BibVal Ms. H.3 ff. 68ro-68vo, de samenvatting van de pauselij-
ke en bisschoppelijke bullen bevindt zich in BibVal Ms. H.8I ff. 98ro-104vo. Fabio Tempestivi 
noemt zijn broer in de adressering ‘Cam.ro di Nro. Sig.re’, BibVal Ms. H.3 f. 318ro. Cherubino 
Tempestivi was ‘aiutante di camera’ sinds februari 1592: Klaus Jaitner, ‘Der Hof Clemens’ 
VIII. (1592-1605). Eine Prosopographie’, Quellen und Forschungen aus Italienischen 
Archiven und Bibliotheken 84 (2004) 137-331, aldaar 271 met n. 378. 
41 Papa, Le cause di canonizzazione, 234. Voor de geschiedenis van de formele erkenning van 
Chiara de’Montefalco als zalige: Enrico Menestò, ‘Il processo apostolico per la canonizzazio-
ne di Chiara da Montefalco (1318-1319)’ in: Daniel Bornstein en Roberto Rusconi ed., 
Mistiche e devote nell’Italia tardomedievale (Napoli 1992) 107-127. 
42 Archivio della Congregazione delle Cause dei Santi. Decretorum Congregationis Sacrorum 
Rituum. Liber secundus f. 3vo. 
43 Silvio Antoniano staat bekend als auteur van een omvangrijk pedagogisch werk. Paolo 
Prodi, ‘Antoniano, Silvio’, Dizionario Biografico degli Italiani III Ammirato-Arcoleo (Rome 
1961) 511-515. Voor de band tussen het Oratorium en Antoniano (‘homo nostro, ma che 
non cohabita’): Cistellini, San Filippo Neri, I, 100. 



Hoofdstuk 3 
 

 114

commentaar dat Gallonio uitschreef.44 Onder de andere papieren die Gallonio 
van Antoniano in zijn bezit had, was het verzoek een officium te controleren 
dat de bisschop van Gaeta had geschreven. Antoniano schrijft in de brief dat hij 
geen bibliotheek bij de hand had, maar dat hij de indruk had dat het officie 
voor verbetering vatbaar was. Volgens de kardinaal was de heilige Erasmus 
geen bisschop van Antiochië geweest.45 In de lezingen voor Erasmus die Gallo-
nio zelf uitschreef, liet hij iedere verwijzing naar de heilige als bisschop van 
Antiochië inderdaad achterwege.46  

Gallonio raakte zo ook betrokken bij de zaak van de augustijn Juan de 
Sahagún (1430-1479). Baronio en Antoniano onderzochten rond 1600 het 
verzoek van de augustijnen in Salamanca om de mis en het heilige officium te 
mogen vieren ter ere van deze Spaanse heremiet.47 Antoniano schreef op basis 
van de processtukken een korte historia over het leven van Juan de Sahagún, 
waarvan Gallonio een kopie maakte.48 [afb. 3a] Clemens VIII stemde in 1601 
middels een pauselijke breve in met het verzoek van de augustijnen van Sala-
manca. Van deze breve, de voorlopige culminatie van het proces, bezat Gallonio 
een afschrift in zijn persoonlijke archief.49 [afb. 3b] De band in het archief van 
de Congregatio de Sacris Ritibus met de documentatie van de rechtsgang zoals 
deze tot 1601 was verlopen, heeft Gallonio bovendien eigenhandig uitgeschre-
ven.50 [afb. 3c] Twee jaar later breidde Clemens VIII de verering van Juan de 
Sahagún uit tot de gehele augustijner orde.51 Deze zaak geldt als een mijlpaal in 
de ontwikkeling van de zaligverklaring (beatificatio) als fase voorafgaand aan 
de heiligverklaring (canonizatio). De termen ‘zalig’ en ‘heilig’ waren in de late 
Middeleeuwen nooit duidelijk onderscheiden en het toestaan van een lokale 
viering veronderstelde niet altijd dat in een volgend stadium een universeel 

                                                 
44 BibVal Ms. H.18 ff. 139ro-140ro. 
45 BibVal Ms. H.18 ff. 30ro-30vo. Gallonio had van Antoniano ook een korte tekst over 
Caterina da Siena in zijn bezit: BibVal Ms. H.18 f. 138ro. 
46 BibVal Ms. H.18 ff. 436ro-441vo. 
47 Gotor, I beati del papa, 213-214. 
48 ‘Ego Silvius tituli Sancti Salvatoris in Lauro S.R.E. presbyter Cardinalis visis actis, et 
scriptis mihi traditis suprascriptam historiam contexui , et me subscripsi hodie duodecima 
die Julii 1600 Anno Jubilaei.’ BibVal Ms. H.3 190ro-195vo. In de linkerbovenhoek van het 
eerste folio staat ‘Copia’. 
49 BibVal Ms. H.18 ff. 403ro-404ro. Gallonio bezat in zijn eigen archief ook een afschrift van 
de verklaring waarmee twee rechters van de Rota, Girolamo Pamphilj en Giovanni Garsia 
Millini, hun goedkeuring gaven aan de authenticiteit van de processtukken, de formulering 
ervan en de manier waarop getuigenissen waren afgenomen: BibVal Ms. H.18 ff. 402ro-402vo.  
50 ASV Cong. Rituum, Processus Vol. 2824. De breve van Clemens VIII op ff. 202ro-203vo. 
51 Drie exemplaren van de processtukken die rond 1600 bijeen werden gebracht, met 
getuigenverklaringen, en de breve van 1603 waarmee het recht om de mis en het heilig 
officie ter ere van Juan de Sahagún te vieren werd uitgebreid tot de gehele augustijner orde: 
ASV Cong. Rituum, Processus Vol. 2821, 2822, 2823. Ik heb het derde exemplaar geraad-
pleegd, Vol. 2823. Kopieën van de verklaring van Pamphilj en Millini en van de pauselijke 
breve van 1601 openden dit volume: ASV Cong. Rituum, Processus 2823, eerste tot en met 
derde folio (ongenummerd). Het proces voorzover het was voorbereid in de eerste helft van 
de zestiende eeuw: ASV Cong. Rituum, Processus Vol. 2827. 
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geldende canonisatie zou volgen. De canonisatie van Carlo Borromeo in 1610 
zou de laatste zijn waaraan de paus geen zaligverklaring vooraf liet gaan. 
Hoewel de zaligverklaring hierin nog niet als zodanig wordt benoemd, stelt de 
breve van Clemens VIII ten gunste van Juan de Sahagún wel expliciet dat 
voorlopig een beperkte, lokale verering werd toegestaan, in afwachting van de 
behandeling van het canonisatieproces, dat moest leiden tot een universele 
verering.52 Dit stelde het kerkgezag in staat de gelovigen lokaal voorlopig 
tevreden te houden en de zaak verder op de lange baan te schuiven. Gallonio 
verleende zo assistentie in zaken waarin beslissingen werden genomen, die 
grote invloed hadden op de ontwikkeling van het canonisatieproces in de 
eeuwen erna. 

 
Devotie en repressie 
Onder de stukken die Gallonio voor eigen gebruik had overgenomen uit de 
documenten die betrekking hadden op de vieringen ter ere van Juan de Saha-
gún, was ook een stuk over nog niet gecanoniseerde mensen die wel als heiligen 
werden geëerd. Dit stuk somt een aantal precedenten op, waaruit moest blijken 
dat het niet ongebruikelijk was de mis en het heilig officium te vieren ter ere 
van overledenen met een reputatie van heiligheid, die de kerk nog niet formeel 
als zalige of heilige had erkend.53 Eerbetoon jegens niet-gecanoniseerden 
veroorzaakte in deze jaren een groot conflict. Voor Clemens VIII was dit aan-
leiding in 1602 alle lopende canonisatieprocessen voor kort tevoren overleden 
personen voorlopig op te schorten. De paus constateerde dat enkele kandida-
ten voor formele zalig- of heiligverklaring een verering genoten, waarvan het 
onduidelijk was of dit was toegestaan. Neri en Ignatius van Loyola waren onder 
de meest zichtbare kandidaten in Rome voor wie al een uitgebreide cultus op 
gang was gekomen, buiten de curie om, terwijl in Milaan hetzelfde was gebeurd 
met Carlo Borromeo. In speciale vergaderingen tussen 1602 en 1605, die dit 
probleem moesten oplossen, was Gallonio in de laatste jaren van zijn leven erg 
actief. Gallonio schaarde zich bij de voorstanders van een soepele omgang met 

                                                 
52 Gotor, I beati del papa, 213-214, 216; Papa, Le cause di canonizzazione, 50, 111 met n. 
440, 170-214, 239-240. 
53 BibVal Ms. H.18 ff. 401ro-401vo; ASV Cong. Rituum, Processus Vol. 2824 ff. 201ro-201vo. 
Het stuk is geschreven door een door mij niet nader geïdentificeerde Caesar Vintimilius de 
Morra, wiens naam in de documentatie van het proces voor Johannes de Sahagún met enige 
regelmaat voorkomt. Het stuk moet tussen 1592 en 1601 zijn opgesteld: Vintimilius de 
Morra richt zich tot ‘S. V.’ (Sanctitas Vestra) die eerder toestemming zou hebben verleend 
het officium te reciteren voor Lorenzo Giustiniani. Deze toestemming is verleend onder 
Clemens VIII. Hij noemt Raimundo de Peñafort bovendien ‘mox canonizan.’ (mox canoni-
zandus), ‘spoedig te canoniseren’. De canonisatie vond plaats in 1601. Zie Jean Bolland en 
Godefroy Henschen ed., Acta Sanctorum. Januarius I (Antwerpen, Meursius, 1643) 550 voor 
de eerbetonen aan Lorenzo Giustiniani. 
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spontaan ontluikende cultussen, net als enkele kardinalen en prelaten, zoals 
Roberto Bellarmino en Cesare Baronio.54 

Francisco Peña, die zich sterk had gemaakt voor de canonisatie van 
Raimundo de Peñafort, werd in deze kwestie de grote tegenspeler van de 
oratorianen en de jezuïeten. Als rechter van de Sacra Romana Rota behoorde 
hij tot het juridische orgaan dat in de Late Middeleeuwen de hoogste bevoegd-
heid had gehad inzake de erkenning van heiligen, voorafgaand aan de eventue-
le verkondiging van deze erkenning door de paus.55 Zoals bleek in het proces 
van Raimundo bleef de Rota in de zestiende eeuw haar stempel drukken op het 
proces, doordat ze de stukken voorbereidde die de kardinalen van de Congrega-
tio de Sacris Ritibus onder ogen kregen. De rechters van de Rota konden bogen 
op een lange geschiedenis als deskundigen in de beoordeling van heiligenvere-
ringen. Peña maakte een onderscheid tussen de openbare verering van een 
heilige en de private verering van een niet-erkende heilige die in beslotenheid 
zou kunnen plaatsvinden, te vergelijken met de verhouding tussen de openbare 
orde en het privécontract. Zichtbare verering, zeker in kerkgebouwen, zoals de 
lamp bij het graf van Neri van Marc’Antonio Maffa, ging volgens hem het 
publieke belang en de publieke orde aan. Dit vereiste onmiddellijke interventie 
van de centrale kerkelijke autoriteiten.56  

In de visie van Peña en enkele andere adviseurs in de speciale bijeen-
komsten tussen 1602 en 1605 was de structuur van het canonisatieproces 
vergelijkbaar met een strafrechtelijk proces.57 Het perspectief was in een cano-
nisatieproces alleen omgekeerd. In plaats van vast te stellen of een beklaagde 
zich had schuldig gemaakt aan een overtreding van de norm, probeerde het 
kerkelijk gerecht vast te stellen of een kandidaat het normale had overstegen. 
Zoals in het geval van maatschappelijke of morele normovertreding (crimineel 
gedrag, godslastering of ketterij) de reputatie van een verdachte aanleiding kon 
zijn een onderzoek te openen, zo kon een overledene kandidaat worden voor 
een heiligverklaring, indien deze de reputatie genoot heilig te zijn: de fama 
sanctitatis. Totdat een tribunaal de daaropvolgende procedure tot een goed 

                                                 
54 Voor de kwestie tijdens het pontificaat van Clemens VIII, waarbij Gallonio betrokken was: 
Gotor, I beati del papa, 43-202. De kwestie zou zich hierna nog voortslepen tot 1621: ibid., 
203-253. 
55 Papa, Le cause di canonizzazione, 23; Del Re, La Curia Romana, 435. 
56 BibVal Ms. H.14 ff. 366ro-367vo; Peña’s vergelijking: ‘Sed adhibet privatum cultum, quasi 
non respiciens publicum, uti privatus contractus dicitur quasi non respiciens publicam 
utilitatem.’ Ibid., f. 367ro. 
57 Gotor, I beati del papa, 1-12, 156-161; Papa, Le cause di canonizzazione, 61. Ditchfield 
noemt de ‘symbiose’ tussen de verantwoordelijken voor canonisatie en voor kettervervol-
ging. Hij wijst hierbij op het feit dat de rechter Francisco Peña niet alleen adviseur was van 
de commissie die zich na 1600 over de nieuwe cultussen boog, maar ook de redacteur van 
een nieuwe uitgave van het Directorium Inquisitorum van Nicolaus Eymericus uit de 
veertiende eeuw. Benvenuti, Storia della santità, 288. Zie ook de suggestie van Giuseppe 
dalla Torre dat de canonisatieprocedure een hybride karakter heeft, ontstaan uit de juridi-
sche procedures ontwikkeld ten behoeve van conflictbeheersing en strafrecht: Dalla Torre, 
Santità e diritto, 35, 42-43, 69-72.  



Heiligenverering en recht 
 

 117 

einde had gebracht, was ieder blijk van openbare verering uit den boze. Getui-
gen legden verklaringen af ten overstaan van een groep toehoorders waarin 
zowel het lokale, bisschoppelijke of seculiere gezag als het centrale, pauselijke 
of monarchale gezag vertegenwoordigd was. De processus ordinarius van het 
canonisatieproces was vergelijkbaar met een eerste ondervraging in het straf-
proces, die aan de hand van generieke vragen moest uitwijzen wat de punten 
van aanklacht waren. De processus apostolicus in de canonisatieprocedure leek 
op de tweede ondervraging in het strafproces, die geschiedde op basis van 
artikelen die de seculiere of kerkelijke instanties hadden geformuleerd naar 
aanleiding van het eerste onderzoek.58 De procurator fisci, later officieel pro-
motor fidei genoemd, maar in de volksmond de ‘advocaat van de duivel’, was na 
1631 een vaste deelnemer aan ieder canonisatieproces. Zijn functie was het 
omgekeerde van die van de raadsman in het strafproces: in plaats van de 
kandidaat te verdedigen, ging hij juist op zoek naar procedurele obstakels voor 
canonisatie.59  

Gallonio gaf de voorkeur aan een andere procedure dan de rechter Pe-
ña. Gallonio hechtte grote waarde aan de collectieve perceptie van de gelovigen, 
om vast te stellen of iemand heilig zou kunnen zijn. Op het moment dat een 
overledene de reputatie genoot heilig te zijn, was het toegestaan deze persoon 
als zodanig te behandelen - te vereren en te aanbidden. Het was vervolgens 
zaak te onderzoeken welke bewijzen voorhanden waren om deze cultus te 
bekrachtigen. Gallonio en zijn medestanders onderschreven dat een publieke 
verering niet zou zijn toegestaan voordat de kerk tot canonisatie was overge-
gaan, maar zij hanteerden een andere interpretatie van de termen ‘publiek’ en 
‘privé’. Een ‘publieke verering’ zou niets anders zijn dan een ‘plechtige verering 
door de gehele, universele kerk’. Een cultus die niet uit naam van de kerk 
plaatsvond, maar uit naam van individuen of een beperkte groep, was privé en 
dus altijd toegestaan, ook al ging dit gepaard met openbare uitingen van vere-
ring. Peña verwierp deze ruime interpretatie van het woord ‘privé’, die volgens 
hem zou uitnodigen tot een wildgroei van allerlei soorten verering. 

Gallonio schreef over de problematiek het traktaatje ‘De his quae 
praestari possunt nondum canonizatis’, dat hij opdroeg aan kardinaal Agostino 
Cusano. Al in 1596 had hij hiervan een eerste versie voltooid, waarschijnlijk 
naar aanleiding van het incident met de lamp die abt Maffa, de secretaris van 
kardinaal Cusano, had opgehangen bij het graf van Neri. In de tekst splitst hij 
de kwestie van de spontane verering van nog niet gecanoniseerde personen uit 
in een aantal deelvragen.60 Hij vraagt zich af of het geoorloofd is nog niet 

                                                 
58 Giovanni Romeo, L'inquisizione nell'Italia moderna (Rome 2002) 41-45; Irene Fosi, ‘Il 
governo della giustizia’ in: Giorgio Ciucci ed., Storia di Roma dall’antichità a oggi. Roma 
moderna (Rome en Bari 2002) 115-142, aldaar 126-127; Adriano Prosperi, Tribunali della 
coscienza: inquisitori, confessori, missionari (Torino 1996) 199-202. 
59 Papa, Le cause di canonizzazione, 72-75. 
60 Handgeschreven exemplaren bevinden zich op verscheidene plaatsen: (o.a.) BibVal Ms. 
G.91; BibVal Ms. H.14 ff. 272ro-307vo (Rome); Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Ms. 
V.H.272 (Napels, een kopie); BA Ms. Z.188sup (Milaan); ACO Vol. A.IV.22 (Rome, onvol-
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gecanoniseerden apart en eervol te begraven, een kapel voor hen te bouwen, 
hun relieken te vereren, het predicaat ‘heilige’ voor hen te gebruiken, afbeel-
dingen van hen te vervaardigen en te vereren, hun graf te versieren met votief-
giften en lichten, hun sterfdag te vieren, hen onmiddellijk na hun overlijden te 
canoniseren of hun vita te schrijven. Hij besluit deze reeks met de vraag of 
bisschoppen ooit bevoegd waren geweest heiligen te canoniseren. De deelvra-
gen omvatten met name de uiterlijke kenmerken van de heiligenverering. De 
vraag of de paus de kandidaat onmiddellijk na zijn overlijden zou kunnen 
canoniseren, door Gallonio net als alle andere vragen bevestigend beantwoord, 
laat zien dat hij een groot vertrouwen had in de goddelijke regie en weinig 
noodzaak zag de verering eerst eindeloos aan een nauwkeurig onderzoek van 
de pauselijke tribunalen te onderwerpen. 

Peña en enkele andere curialen wensten de heiligenverering geheel in 
te kapselen in de juridische procedures die zij bestudeerden en in hun dagelijk-
se werk ten uitvoer brachten. Gallonio en zijn medestanders lieten de heiligen-
verering liever op haar beloop. Aan dit conflict lag een verschil van visie ten 
grondslag op de inrichting van de christelijke maatschappij en op de rol hierin 
van de geestelijkheid. Francisco Peña was een uitgesproken voorstander van 
een structureel wantrouwen, dat door middel van gedetailleerde procedures de 
devotionele uitingen van gelovigen onder controle wilde houden. Hiervoor 
waren de tribunalen van de kerk de aangewezen instanties, waarbij Peña, 
werkzaam bij de Sacra Romana Rota, vooral de sturende rol van deze rechtbank 
wilde versterken. Gallonio daarentegen was ervan overtuigd dat het succes van 
een verering in de loop der tijd uit zichzelf uitwees of de verering terecht was of 
niet. Vanuit dit standpunt was de bisschoppelijke curie de aangewezen instan-
tie om vereringen te registreren en te observeren. Op centraal niveau komt dit 
onderscheid in opvattingen ruwweg overeen met de voorstanders van een 
grote bevoegdheid inzake canonisaties voor de pauselijke tribunalen zoals de 
Inquisitie en de Rota, tegenover voorstanders van een grote bevoegdheid voor 
de Congregatio de Sacris Ritibus. 

Gallonio’s coulante houding jegens ongereguleerde heiligenvereringen 
laat onverlet dat ook hij de geestelijkheid een leidende rol in het geloofsleven 
van de leken toebedeelde. Zijn optreden als biechtvader van de vrouwen in het 
huis van Antonina en Cassandra Raidi laat zien hoe hij in de praktijk het gedrag 
en de denkbeelden van zijn biechtelingen probeerde te sturen. Naar aanleiding 
van de dood van Elena Massimo stelde Gallonio een korte instructie op voor 
een andere biechtdochter, Olimpia Zerla, aan wie hij het overleden meisje ten 
voorbeeld stelde. Elementen die hij benadrukte waren, naast Elena’s ongelofe-
lijke wereldverzaking, haar gehoorzaamheid aan hem en haar gretige aanvaar-

                                                                                                                   
tooid). Voor de opdracht aan kardinaal Cusano en de datering: BibVal Ms. G.91 f. 4ro. Gotor 
lijkt ervan uit te gaan dat Gallonio pas in 1602 zijn verhandeling schreef en verspreidde 
onder betrokkenen, als discussiestuk voor de vergadering die in opdracht van Clemens VIII 
plaatsvond. Gotor, I beati del papa, 194-196 met nn. 218 en 222. 
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ding van de beproevingen die hij haar oplegde.61 Zijn toegeeflijkheid in de 
spontane verering van recentelijk overledenen is op te vatten als een strategie 
waarmee de geestelijke uiteindelijk het meest effectief in de ziel van de gelovige 
kon ingrijpen.  

Dit stemt overeen met de invulling die kardinaal Federico Borromeo 
als aartsbisschop van Milaan gaf aan het pastorale programma van zijn voor-
ganger en neef Carlo. Terwijl Carlo Borromeo de sociale disciplinering probeer-
de te bewerkstelligen door een hardhandige manipulatie van de uiterlijke 
gedragingen van de gelovigen, instrueerde Federico Borromeo de priesters in 
zijn kerkprovincie hun biechtelingen met zachte overreding als een vertrouwde 
vriend en tegelijkertijd als een corrigerende meester sociale, morele en spiritue-
le beschaving bij te brengen.62 Zo valt ook de stellingname van kardinaal Baro-
nio tegen de repressieve opvattingen van Peña te rijmen met bijvoorbeeld zijn 
bijdrage aan het opstellen van de Index van verboden boeken. Baronio en 
Antoniano waren tot 1603 bij de Congregatie van de Index verantwoordelijk 
voor de controle en correctie (censuur) van de boeken op het gebied van ‘men-
selijke kennis’: geschiedenis en geneeskunde.63 Ook de Index, waarvan in de 
tweede helft van de zestiende eeuw drie edities verschenen, was voortdurend 
onderhevig aan het verschil in opvatting tussen repressieve ‘centralisten’, zoals 
de kardinaal-inquisiteur Giulio Antonio Santori (1532-1602), en gematigde 
‘decentralisten’, zoals Federico Borromeo en Silvio Antoniano.64 De oratoria-
nen, die bekend staan als een anti-autoritaire groepering binnen de kerk van de 
Contrareformatie, namen zo toch deel aan de mechanismes die de kerkelijke 
controle op het geloofsleven juist verstevigden. Ze verkozen echter een strate-
gie van sturende meegaandheid boven die van harde confrontatie. 

Het conflict tussen de voorstanders van een flexibele houding ten op-
zichte van spontaan opbloeiende cultussen en de voorstanders van een strakke 
regie vanuit de centrale juridische instanties, zou voortduren tot na de dood 
van Gallonio. Het standpunt van Gallonio delfde uiteindelijk het onderspit. 
Drie bijeenkomsten tussen 1602 en 1605 waarin kardinalen, hoge vertegen-
woordigers van geestelijke ordes, en deskundigen, waaronder Gallonio, hun 
visie uiteen mochten zetten, losten de zaak niet op. Uiteindelijk zou Urbanus 
VIII pas definitieve regels vastleggen. Tussen 1625 en 1642 verschenen onder 
deze paus decreten die bepaalden dat iedere uiting van een nieuwe verering 
(afbeeldingen, hagiografische teksten, bijzondere begraafplaats etc.) aan de 

                                                 
61 Antonio Gallonio, Historia della divotissima et spiritualissima vergine di Giesu Christo 
Helena nobilissima romana ed. P. Domenico Rebaudengo (Rome 1857) 83-84. 
62 Wietse de Boer, The conquest of the soul: confession, discipline, and public order in 
Counter-Reformation Milan (Leiden etc. 2001 [i.e. 2000]) 126-154. 
63 Gigliola Fragnito, ‘Central and peripheral organization’ in: Idem ed., Church, censorship 
and culture in Early Modern Italy (Cambridge etc. 2001) 13-49, aldaar 45 met n. 124; Peter 
Godman, The saint as censor (Leiden, Boston en Keulen 2000) 68-80 en 158-159. 
64 Gigliola Fragnito, Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna (Bologna 
2005) 27-80; Saverio Ricci, Il sommo inquisitore. Giulio Antonio Santori tra autobiografia e 
storia (1532-1602) (Rome 2002) 380-386. 
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Inquisitie moest worden voorgelegd, dat een canonisatieproces pas kon aan-
vangen nadat de Inquisitie had vastgesteld dat er niet al een ongeautoriseerde 
verering plaatsvond, en dat een zalig- of heiligverklaring pas vijftig jaar na de 
dood van de kandidaat kon plaatsvinden. Alles bij elkaar betekende dit dat 
nieuwe heiligenvereringen slechts met de grootst mogelijke inspanningen en 
vertraging de formele goedkeuring van de curie konden verkrijgen. De ‘repres-
sieven’ hadden het gewonnen van de ‘decentralisten’: een overwinning van de 
visie van Peña, hoewel de rechters van de Rota, waartoe hij behoorde, aan 
bevoegdheden inboetten ten gunste van de Inquisitie.65 

De teksten die Gallonio verzamelde en schreef over heiligen waren re-
levant voor de juridische procedures ter beoordeling van plaatselijke en univer-
sele handelingen van vereringen en ter voorbereiding van canonisaties. Derge-
lijke teksten waren onderdeel van de heiligencultus en hadden daardoor directe 
invloed op het ‘openbaar belang’ van de kerkgemeenschap. Gallonio raakte met 
zijn werk betrokken bij het conflict rond de reikwijdte van dit openbaar belang 
en de vraag in hoeverre de geestelijkheid hierin controle moest uitoefenen. 
Moest de nadruk liggen op de geestelijkheid als een bijzonder bevoegde be-
roepsgroep met gespecialiseerde kennis en rationele procedures, de erfgena-
men van de notarissen van Clemens I? Of behelsde de erfenis van deze paus 
juist dat de geestelijkheid de leken moest begeleiden in hun ijdele wereldlijke 
ambities om deze met zachte dwang om te buigen tot een oriëntatie op het 
hiernamaals, zoals Nereus en Achilleus hadden bewerkstelligd bij Flavia Domi-
tilla? Gallonio neigde naar deze laatste opvatting, die na zijn dood lange tijd 
werd overschaduwd door de dominantie van de kerkelijke tribunalen. 
 

3.3 Belijders 
Uit de onderwerpen die Gallonio in het proces van Neri en de kwestie van 
spontane vereringen ter sprake bracht, blijkt dat hij het beoordelen van de 
goddelijke tekens van heiligheid het belangrijkste onderdeel van de juridische 
behandeling van heiligenverering vond. Hij ging niet in op de mogelijkheid dat 
het gedrag van de als heiligen vereerde personen was ingegeven door de duivel, 
dat ze simuleerden heilig te zijn, de gelovigen misleidden en hen zo onttrokken 
aan de zorg van de Kerk.66 De reputatie van de heilige was een gegeven, het was 
vervolgens de taak van de geestelijkheid zorgvuldig na te gaan of de tekens die 
God aan de mensheid beschikbaar stelde, dusdanig waren dat een formele 
erkenning van heiligheid de logische consequentie was. In de juridische proce-
dures ten behoeve van de canonisatie van servi Dei moesten de bevoegde 
instanties getuigenissen verzamelen over de levensgeschiedenis van de kandi-

                                                 
65 Miguel Gotor, Chiesa e santità nell'Italia moderna (Rome etc. 2004) 79-89; Idem, I beati 
del papa, 148-215; Ditchfield, Liturgy, sanctity and history, 212-269. 
66 Voor deze kwestie: Adelisa Malena, L'eresia dei perfetti: inquisizione romana ed esperi-
enze mistiche nei seicento italiano (Rome 2003); Gabriella Zarri ed., Finzione e santità tra 
medioevo ed età moderna (Turijn 1991). 
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daat, en over de tekens die duidden op zijn bijzondere staat van uitverkoren-
heid. 
 
Deugden en wonderen in de canonisatieprocedure 
Gallonio deelde niet in de overtuiging van juristen als Peña, dat iedere vorm 
van verering automatisch als aspect van de openbare orde aan menselijke 
procedures moest worden onderworpen. Hij was echter voldoende pragmatisch 
om volledig mee te werken met de vigerende procedures als hij daarmee de 
verering van Neri kon bevorderen. Door bronnenonderzoek en getuigeverkla-
ringen moest de levenswandel van de kandidaat worden gereconstrueerd. 
Deskundigen beoordeelden of zijn verrichtingen boven het normaal menselijke 
uitstegen.67 Deze verrichtingen waren voor een deel blijken van een nagenoeg 
onnavolgbare deugdzaamheid, waarvoor in de jurisprudentie tussen 1588 en 
1624 de uitdrukking ‘heroïsche deugd’ de gangbare term werd.68 Daarnaast 
golden wonderen als indicator van heiligheid, veelal miraculeuze genezingen, 
en een wonderbaarlijke intactheid van het lichaam van de kandidaat, ondanks 
verwaarlozing van diens eigen lichamelijke welzijn. Als aan deze voorwaarden 
werd voldaan, heroïsche deugdzaamheid en wonderen van goddelijke oor-
sprong, dan was er sprake van een heilige, een belijder van het geloof. 

De getuigenis was de voornaamste bron van juridisch bewijs. De oog-
getuige woog het zwaarste, gebeurtenissen moesten bovendien bij voorkeur 
door meerdere getuigenissen worden bevestigd. Zelfs experts zoals theologen 
en medici beoordeelden of een gebeurtenis daadwerkelijk een wonder was 
geweest vaak op basis van de verbale getuigenissen, niet op basis van de per-
soonlijke waarneming.69 Zo duidde Gallonio in zijn Vita van Neri, die nauw met 
de formele procedure was verweven, zijn afhankelijkheid van getuigeverklarin-
gen op iedere pagina expliciet aan. Het verhaal is een aaneenschakeling van 
episodes, waarbij de auteur in de kantlijn aangeeft hoeveel getuigenissen dit 
specifieke verhaal bevestigden. Een aantal wonderen die Neri volgens Gallonio 
in het jaar 1576 had verricht, geven hiervan een goed beeld. Dat Neri tijdens de 
bouw van de Chiesa Nuova wist te voorspellen dat een dak zou instorten, was 
door meerdere getuigen verteld. Over de genezing van de ondragelijke hoofd-
pijn van de jonge Giovanni Battista Cresci getuigde de protagonist van het 
wonder zelf. Dat Neri met voorzienende blik vier oratorianen halsoverkop uit 
Milaan had laten terugkeren naar Rome, vlak voordat in de Noord-Italiaanse 
stad de pest van 1576 uitbrak, had onder meer kardinaal Francesco Maria 
Tarugi onder ede verklaard. Dit zijn de drie belangrijkste variabelen van het 
getuigen bij elkaar: de verklaringen van zo veel mogelijk getuigen die elkaar 
bevestigen, het ooggetuigeverslag, en de verklaring van een gezaghebbende 

                                                 
67 Gotor, Chiesa e santità, 40, 43; Papa, Le cause di canonizzazione, 82-83. 
68 Ibid., 165-170. 
69 Fernando Vidal, ‘Miracles, science, and testimony in Post-Tridentine saint-making’, 
Science in Context 20 (2007) 481-508, aldaar 486-487. Zie ook de gang van zaken rond de 
lijkschouw van Filippo Neri, verderop in deze paragraaf en in hoofdstuk 4. 
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hoogwaardigheidsbekleder. Deze gebeurtenissen waren boven alle twijfel 
verheven.70 

In het proces voor Neri was voortdurend aandacht voor wonderlijke 
gebeurtenissen, en voor de wijze waarop deze te onderscheiden waren van 
alledaagse gebeurtenissen. Gallonio hielp zoals gezegd actief mee bij het ver-
werven van deze getuigenissen. Zijn reactie op de eerste geschreven getuigenis 
die Federico Borromeo uit Milaan had opgestuurd, laat zien dat wonderlijke 
gebeurtenissen voor hem een vanzelfsprekende voorwaarde vormden voor de 
erkenning van heiligheid. Gallonio vroeg de kardinaal zijn getuigenis hier en 
daar wat aan te scherpen. Gallonio wilde dat Borromeo aan zijn verklaring zou 
toevoegen dat Neri engelen had horen zingen op het moment dat het meisje 
Elena Massimo was gestorven, dat Neri in het gezicht van Carlo Borromeo een 
engel had gezien, en dat Neri een visioen had gehad van Maria. Daarnaast zou 
Borromeo ook iets moeten zeggen over de terughoudendheid van Neri wanneer 
hij ter sprake kwam als stichter van het Oratorium van Rome. Dit laatste was 
een teken van Neri’s nederigheid, een deugdzame eigenschap. De overige 
suggesties betroffen echter wonderen. Gallonio drukte de kardinaal op het hart 
het visioen van Maria alleen te noemen als hij het zich goed kon herinneren, en 
vooral op welke dag het was gebeurd. Anders kon hij er beter over zwijgen.71  

Het is een gangbaar idee dat in de vroegmoderne tijd de deugd het do-
minante element in de heiligenverering werd. Na de Middeleeuwen werd de 
heilige minder een bovennatuurlijke kracht waarmee God zijn Almacht aan de 
wereld openbaarde, en meer een kampioen van deugdzaamheid waarmee God 
de mensheid onderwees. De heroïsche mate waarin de vroegmoderne heilige 
vroom, nederig en gehoorzaam was, strekte de gelovigen ten voorbeeld.72 De 
nieuwe heiligen, vanaf de laatste decennia van de zestiende eeuw, voldoen aan 
een beperkt aantal profielen. De heiligen waren vaak mannelijk, aristocratisch 
en geestelijke, bisschoppen, missionarissen of stichters van ordes, en charisma-
tisch, opofferingsgezind en gehoorzaam aan hun meerderen.73 Heiligen werden 

                                                 
70 ‘Questa cosa è in processo detta da piu testimoni’, ‘Egli medesimo in processo ciò testifica’, 
‘Questa cosa testifica in processo con giuramento France. Mar. Car. Tar. la qual cosa altri 
anco confermano’, Antonio Gallonio, Vita del beato padre Filippo Neri fiorentino fondatore 
della Congregatione dell’Oratorio (Rome, Zanetti, 1601) 140, 141, 142, 144. 
71 ‘Quanto alle cose che mi pare che V. S. Ill.ma potrebbe aggiungere sono gli Angeli che il 
santo Padre senti cantare nella morte di Helena vergine [..]. Del viso Angelico dell’Ill.mo s.r 
Card. Borromeo santa memoria: della prudenza grande del padre, la quale cercava coprire, 
l’haver egli fondata la Congregatione n.ra dell’Oratorio. La visione della Madonna se però 
ella se ne ricorda bene, altrimente la lasci di dire, [..], a qual di si volendo cosi il S.re, che la 
Madonna realmente l’era apparsa, se V. S. Ill.ma la sa bene, la potra dire, altrimente si prega 
che voglia tacere. [..]’, BA Ms. G.173inf ff. 103ro-104ro. 
72 Dalla Torre, Santità e diritto, 46-49; John Bossy, Christianity in the West 1400-1700 
(Oxford 1985) 11-12, 96-97; Jean Delumeau, Catholicism between Luther and Voltaire: a 
new view of the Counter-Reformation transl. Jeremy Moiser (Londen etc. 1997 [Parijs 
1971]), 43-60; De Maio, ‘L’idéale eroico’, 257-258, 260-275. 
73 Ronnie Po-Chia Hsia, The world of Catholic renewal, 1540-1770 (Cambridge 1998) 127-
131, 140-143; Jean-Michel Sallmann, Naples et ses saints à l’âge baroque (1540-1750) 
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zo samen met bijvoorbeeld de biecht en de frequente communie onderdeel van 
de brede strategie waarmee de kerk gelovigen aan zich probeerde te binden en 
te onderwerpen.74  
 Dat betekent niet dat een modern idee van heiligheid binnen een halve 
eeuw een middeleeuws idee van heiligheid geheel heeft vervangen. Enerzijds 
bemoeide de kerk zich reeds vanaf de dertiende eeuw sterk met de initiatieven 
van leken voor hun eigen zielenheil. Al in de Late Middeleeuwen vond dan ook 
de gedeeltelijke transformatie van de heilige plaats, van een goddelijke kracht 
naar een pedagogisch model. De term heroïsche deugd (virtus heroica) kwam al 
vanaf de veertiende eeuw voor in relatie tot heiligen.75 Anderzijds zijn wonde-
ren altijd met heiligheid verbonden gebleven, niet als verdorde formules over-
gebleven uit de Middeleeuwen, maar als inspiratiebronnen van hoop en ontzag 
in het dagelijks leven, en als tekens die zorgvuldig werden geobserveerd door 
de instanties die bepaalden welke devotionele uitingen geoorloofd waren. In de 
hagiografische literatuur, veelal geschreven door geestelijken, bleven wonderen 
een groot aandeel behouden. Laurentius Surius refereert in het voorwoord bij 
De probatis sanctorum historiis weliswaar aan de functie van de heilige als 
rolmodel wanneer hij stelt dat de gelovigen in hun eigen levens de heiligen 
konden imiteren, maar toch heeft hij in de heiligenlevens vele wonderlijke 
gebeurtenissen en eigenschappen gehandhaafd die de gelovigen helemaal niet 
konden nabootsen. Ook in de Acta Sanctorum die in de zeventiende eeuw tot 
stand kwamen, staan de wonderbaarlijke voorvallen in de verzamelde teksten 
niet ter discussie.76  

Het bovennatuurlijke aspect van de heiligenverering bleef bovendien 
onverminderd van belang in het canonisatieproces. De bovennatuurlijke 
krachten van een kandidaat waren een belangrijke indicator voor diens 
heiligheid, volgens de criteria van de hoogste ter zake bevoegde kerkelijke 
instanties.77 Weliswaar waren wonderen niet de essentie van heiligheid, wat 
ook Angelo Rocca bijvoorbeeld benadrukte in zijn beschouwing op de 

                                                                                                                   
(Parijs 1994) 121-176; Peter Burke, The historical anthropology of early modern Italy. 
Essays on perception and communication (Cambridge 1987) 48-62. 
74 De Boer, The conquest of the soul, 3-41; Ronnie Po-Chia Hsia, Social discipline in the 
Reformation: Central Europe 1550-1750 (Londen en New York 1989) 1-9; Bossy, Christian-
ity in the West, 96-97. 
75 Dalla Torre, Santità e diritto , 47-48; Vauchez, Sainthood, 507-510, 513-526; R.N. Swan-
son, Religion and devotion in Europe, c. 1215-c. 1515 (Cambridge etc. 1995), met name 25-
92, 235-256. 
76 Ditchfield, Liturgy, sanctity and history, 120-126; Sofia Boesch Gajano, ‘Dai leggendari 
medioevali agli Acta Sanctorum’, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 21 (1985) 219-244, 
aldaar 219; 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) 55-57, 83-84. 
77 Giulio Sodano, ‘Miracoli e canonizzazione. Processi napoletani tra XVI e XVIII secolo’ in: 
Sofia Boesch Gajano en Marilena Modica ed., Miracoli. Dai segni alla storia (Rome 1999) 
171-187, aldaar 171-172, 176-178; Angelo Turchini, La fabbrica di un santo: il processo di 
canonizzazione di Carlo Borromeo e la controriforma (Casale Monferrato 1984) 71-72. 
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canonisatieprocedure, maar als tekens waren ze wel dermate belangrijk dat hij 
er een derde tot de helft van het boek aan besteedde.78 Enkele hoofdstukken in 
de verhandeling van Rocca hebben bijvoorbeeld als onderwerp hoe demonen 
met hun bovenmenselijke snelheid en sluwheid de zintuigen voortdurend 
trachtten te bedriegen, en hoe zulke zinsbegoochelingen zorgvuldig moesten 
worden onderscheiden van echte, door God verrichte wonderen.79 Wonderen 
waren rechtsgeldige bewijzen voor heiligheid wanneer voldoende getuigen 
elkaar bevestigden in de beschrijving ervan, als er geen natuurlijke verklaring 
voor bestond en zij geen duivelse oorzaak hadden.80 Prospero Lambertini 
(1675-1758, vanaf 1740 paus Benedictus XIV) zou hier in een omvangrijke 
codificering van het canonisatieproces alle procedurele details van 
uiteenzetten.81 Nog in de jaren zestig van de twintigste eeuw schreef de 
franciscaan Francesco Antonelli dat het wonder een groter ‘theologisch 
momentum’ heeft dan de deugd, als bewijs van heiligheid.82 

Ook in de praktijk van het canonisatieproces discussieerden de betrok-
ken rechters uitvoerig over de wonderen. Dit blijkt duidelijk uit het proces van 
Raimundo de Peñafort, waarvan Gallonio de historische stukken in zijn werk-
dossier had. In 1597 beraadslaagden de rechters van de Sacra Romana Rota 
meerdere keren over de zaak Raimundo. Van de elf besprekingen gingen zes 
over de rechtsgeldigheid van de proceshandelingen tot dan toe, een enkele over 
de vrome levenswandel van Raimundo en vier over de wonderen die door zijn 
toedoen hadden plaatsgevonden. Het resultaat hiervan was het verslag waar-

                                                 
78 ‘[..]; ea [i.e. heiligheid] tamen miraculis splendidius comprobatur, ac demonstratretur, 
dummodo in eis veri miraculi conditiones non desiderentur.’ Rocca, De sanctorum canoniza-
tione, 1, 15; in dit werk gaan 22 van de 42 hoofdstukken over de beoordeling van wonderen, 
oftewel 52 van de 119 pagina’s.  
79 Rocca, De sanctorum canonizatione, 19-42. Zie ook Vidal, ‘Miracles, science, and testi-
mony’, 501; Ditchfield, Liturgy, sanctity and history, 214-215. 
80 Rocca, De canonizatione Sanctorum, 15-46; dit criterium was al bondig verwoord in de 
uitgave van Malvezzi, Tractatus de sanctorum canonizatione, zoals opgenomen in de editie 
van Giacomo Menochio ed., Oceanus iuris. Tractatus universi iuris duce et auspice Gregorio 
XIII, pont. max., in unum congesti vol. 14 (Venetië, Ziletti, 1584), ff. 97ro-103vo, aldaar f. 
100vo. 
81 Vidal, ‘Miracles, science, and testimony’, 482-483, 485-486. 
82 ‘Et in hoc sensu, sanctitatis probatio per miracula, maiore momento theologico gaudet, 
quam probatio eiusdem per virtutes.’ Francesco Antonelli, De inquisitione medico-legali 
super miraculis in causis beatificationis et canonizationis (Rome 1962) 3. Het is ironisch dat 
Cesare Baronio, rond 1600 onder de voorstanders van het toestaan van spontane heiligen-
vereringen en in 1745 door Benedictus XIV vanwege zijn deugden erkend als venerabilis, tot 
op de dag van vandaag wordt weerhouden van de volgende fases van kerkelijke erkenning als 
heilige, omdat, in de woorden van padre Edoardo Cerroato, in oktober 2007 procurator 
generalis van de Confederatie van het Oratorium, ‘manca il miracolo’. In 2007 zijn de 
inspanningen ter bevordering van de zaligverklaring van Baronio geïntensiveerd, naar 
aanleiding van de 400ste viering van zijn sterfdag. Zie bijvoorbeeld 
http://www.oratoriosanfilippo.org/15-04-2007.html, 21-04-2008. 
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over de kardinalen van de Congregatio de Sacris Ritibus zich in 1599 bogen, in 
aanwezigheid van Borromeo, Baronio en Antoniano.83  

De wonderen zijn gebeurtenissen die vaak inwisselbaar lijken met ver-
gelijkbare vertellingen in ieder willekeurig ander canonisatieproces of welke 
andere hagiografische tekst dan ook uit voorgaande eeuwen. Toch stelden de 
getuigen de wonderen voor alsof zij hen onbevangen hadden waargenomen. In 
1595 en 1596 getuigden acht inwoners van Catalonië over het heerlijke aroma 
dat de graftombe van Raimundo in de kerk van Santa Caterina in Barcelona 
verspreidde.84 Dit was een van de elf mirakels die de rechters van de Rota 
uiteindelijk kozen als rechtsgeldige, bewezen wonderen ter rechtvaardiging van 
de canonisatie van Raimundo. De ‘geur van heiligheid’ is een vaste uitdrukking 
en de vaststelling van het aangename parfum van het lichaam van de overlede-
ne is een stereotype.85 Desondanks wekken de procesverslagen niet de indruk 
van een obligate formule, maar van een zorgvuldig vastgelegde waarneming. De 
eerste van de acht getuigen, ene Luis de Claramunt, een hoogwaardigheidsbe-
kleder in de Spaanse monarchie, vertelde bijvoorbeeld dat hij door het opsnui-
ven van de heerlijke lucht van het graf van Raimundo zijn eigen reukvermogen 
had teruggekregen, nadat hij dit als gevolg van ziekte zes jaar kwijt was ge-
weest. Toen hij zijn familieleden vertelde dat hij weer kon ruiken op voorspraak 
van Raimundo, doofde zijn schoonzus een kaars, waarna hij onmiddellijk de 
stank van de kaarswalm opmerkte.86 Claramunt verwoordde het herstel van 
zijn aangetaste reukvermogen door het aroma van de relieken als een empi-
risch geteste constatering. Een jaar later wezen de rechters van de Rota in hun 
bespreking van het wonder van het heerlijk geurende lichaam in het bijzonder 

                                                 
83 Francisco Peña, Vita S. Raymundi de Peniafort (Rome, Muzi, 1601) 280-286 (het derde 
deel van dit boek bevat een verslag van de proceshandelingen). Zie voor dit proces ook Papa, 
Le cause di canonizzazione, 42-48. 
84 ASV Cong. Rituum, Processus Vol. 220 ff. 321vo-326ro. 
85 Vauchez, Sainthood, 427-430. Het motief van de aangename geur van de lichamen van 
veronderstelde heiligen bleef in de vroegmoderne tijd gangbaar: Christian Renoux, ‘De 
l'extase à l'autel. Sainteté, mystique et mort dans l'Italie baroque’, Revue de l'histoire des 
religions 215 (1998) 91-116, aldaar 102. Voor hoe de lichamen van heiligen in de vroegmo-
derne tijd werden geacht niet tot ontbinding over te gaan, zie ook Piero Camporesi, The 
anatomy of the senses. Natural symbols in medieval and early modern Italy (Oxford 1994 
[Milaan 1985]) 143. 
86 ‘Et dixit, quod cum ipse Testis anno 1580. ex gravi morbo Gerundae (ubi Vicarius Regius 
tunc erat) remansisset tabidus ferè sine visu, et sine olfactu omnino [..]. Numquam tamen 
olfactum recuperare potuit usque ad illud tempus, quo sepulchrum dicti B. Raymundi 
apertum fuit. [..] At protinùs atque Sepulchrum dicti B. Raymundi apertum fuit, persensit 
ipse Testis odorem suavissimum, et [..] intra se cogitavit, numquid illud beneficium d.i B. 
Raymundi intercessione [..] collatum a Deo esset, an potius olfactus sibi esset restitutus. 
Tunc [..] matrem, et uxorem fratris sui alloquutus dixit, se beneficio d.i B. Raymundi olfac-
tum recuperasse. Uxor vero fratris a tergo, ipso Testis ignorante, ut rei experimentum 
sumeret, candelam extinxit, et statim ipse deponens fumum candel[ae] male olentis persen-
sit, [..]. Quae omnia intercessione d.i B. Raymundi se consequutum arbitratur, cum nulla 
prorsus ante apertionem dicti Sepulchri per sex annos medicamenta sumpserit ad olfactum 
recuperandum, [..]’ ASV Cong. Rituum, Processus Vol. 220 ff. 321vo-322ro.  
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op deze getuigenis.87 In het canonisatieproces van Raimundo, dat een sterke 
precedentwerking had in de ontwikkeling van de canonisatieprocedure, fun-
geerde het wonder als een reële en beslissende gebeurtenis. 

Ook de argumenten van Gallonio in zijn polemiek met Peña waren ont-
leend aan de voorstelling van de heilige als een wonderdoener, niet de heilige 
als een morele voortrekker. Gallonio beriep zich voortdurend op spontaan 
ontstane vereringen die reeds waren goedgekeurd. Hij stelde deze vereringen 
consequent voor als rituelen die gericht waren op het verwerven van miracu-
leuze gunsten van de aanbedenen. Wanneer Gallonio in ‘De his quae praestari 
possunt nondum canonizatis’ de algemene vraag aan de orde stelt, of het 
toegestaan is niet-gecanoniseerden te vereren, is zijn centrale bewijsplaats een 
passage uit de bul waarmee Sixtus V de canonisatie van Diego d’Alcalá in 1588 
bekrachtigde. De paus roemt hierin koning Hendrik IV van Castilië (1425-
1474), die een kapel voor Diego had opgetrokken, reeds twee weken na diens 
dood. De aanleiding hiervoor was geweest dat de koning en zijn dochter op 
voorspraak van Diego zouden zijn genezen van een ziekte. De kapel, waarin de 
koning het lichaam van Diego d’Alcalá had laten plaatsen, had de volgende 
decennia van heinde en verre bezoekers getrokken. Deze hadden de hulp van 
de lekebroeder afgesmeekt, wakes gehouden en geschenken achtergelaten.88 
Zowel het initiatief van de koning voor de oprichting van een kapel, als de 
aanbidding van de pelgrims die daarop volgde, stelde Gallonio niet voor als een 
eerbetoon aan een voorbeeldig rolmodel, maar als een methode om een mach-
tig bemiddelaar bij God gunstig te stemmen. 

Zowel de reflectie van Gallonio op de verering van pas overledenen, als 
zijn inspanningen voor het verzamelen van materiaal voor het specifieke 
proces van Neri, laten zien dat de tekens van heiligheid en de uiterlijke ken-
merken van de verering veel aandacht opeisten. Gallonio citeert in ‘De his quae 
praestari possunt nondum canonizatis’ treffend Giovanni Francesco Pavini, 
een jurist die in 1484 tegen Innocentius VIII (1484-1492) over Leopold van 
Oostenrijk had gezegd dat deze als heilige mocht worden erkend, omdat de 
Schepper zijn deugden afdoende had bewezen door middel van wonderen.89 De 
deugden die een heilige belichaamde, geloof, naastenliefde, nederigheid, ge-
hoorzaamheid en zelfverzaking, stonden voor Gallonio niet ter discussie. De 

                                                 
87 ‘Postremò, octavum miraculum de odore fragranti, ex monumento Beati viri prodeunte, 
quem, cùm sepulchrum aperitur, multi testes senserunt, & inter caeteros unus, qui sensum 
olfactus, quo multis annis caruerat, recuperaverit.’ Peña, Vita S. Raymundi, 285. Peña 
beschrijft het wonder van Luis de Claramunt uitvoerig: ibid, 172-174. 
88 BibVal Ms. H.14 ff. 274vo-275ro. 
89 ‘[..] quia ab omnibus sanctus vocabatur, ait enim: Iam virtutes ipsius Leopoldi, quas 
creator omnium etiam miraculis comprobavit, ut à Dei Vicario, qui solus in terris es, as-
cribere in numero sanctorum iure, meritoque exposcunt, expectantque. Ad quacunque enim 
loca Leopoldi nomen pervenerit, pro sacro sancto veneratur, et colitur, idque non simpliciter 
pro ut à nonnullis fieri consuevit, sed indelebili, atque inviolabili titulo sanctus Leopoldus 
appellatur, et pro sancto habetur & hucusque ibi.’ BibVal Ms. H.14 ff. 277ro. 
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taak van de geestelijkheid in de canonisatie van belijders was het registreren en 
beoordelen van de wonderbaarlijke tekens van heiligheid. 
 
De bewijslast van ascese  
God openbaarde de bijzondere staat van genade van zijn heiligen door middel 
van wonderen. Dit gebeurde vaak in de vorm van de miraculeuze genezing van 
anderen, maar vaak ook door wonderlijke gebeurtenissen in het lichaam van de 
heiligen zelf. Heiligen hoefden geen lichamelijk geweld te ondergaan omwille 
van het geloof, maar als ze vrijwillig lichamelijk ongemak verdroegen kon dit 
wel een teken zijn van hun uitverkorenheid. De volmaakte dienaar van God 
was als zodanig herkenbaar, doordat zijn lichaam reeds op aarde de uiteindelij-
ke perfectie vertoonde van de Opstanding. In ascese komen de deugd en het 
wonder samen. De verwaarlozing van aardse genoegens en lichamelijk welzijn 
ten gunste van de spirituele ontwikkeling is een deugd. Dat het lichaam van de 
heilige desondanks intact blijft, zelfs na de dood, en bovendien aangenaam is 
om te zien en te ruiken, is een wonder. 90 

Vanuit het strafrechtelijke perspectief op de canonisatieprocedure, 
waar bijvoorbeeld Francisco Peña zo de nadruk op legde, was ascese echter een 
delicate aangelegenheid. De duivel kon iemand aansporen zich voor te doen als 
heilige door vasten, wakes en zelfkastijding. Actieve zelfverminking en zelfver-
sterving konden bewondering oogsten van omstanders en volgelingen, maar 
ook argwaan oproepen bij kerkelijke autoriteiten. In dat geval kwam een ander 
juridisch proces op gang dan het canonisatieproces. Dit gebeurde met de Napo-
litaanse mystica Orsola Benincasa (1547-1618). Na haar dood zou zij een 
reputatie van heiligheid hebben, maar tijdens haar leven laadde zij met haar 
visioenen en extases de verdenking op zich van gesimuleerde heiligheid. Zij 
moest in 1582 in Rome voor de Inquisitie komen voor een onderzoek. Zij 
verbleef onder andere in het huis van de gezusters Raidi, de gemeenschap van 
jonge vrouwen die bij Gallonio ter biecht gingen. Een speciaal samengesteld 
tribunaal van gerespecteerde geestelijken ondervroeg haar. Neri maakte deel 
uit van deze groep, waarin ook de inquisiteur Giulio Antonio Santori zitting 
had. Benincasa moest zich bij deze gelegenheid ontkleden en geheel laten 
scheren, zodat de heren haar konden controleren op markeringen van de 
duivel. Zij pleitten haar vrij. Benincasa hield na dit onderzoek overigens con-
tact met Neri, waarbij zij hem op de hoogte hield van haar lichamelijke gesteld-
heid en hij haar hierover van advies diende. De extases die zij onderging, 
bezorgden haar lichamelijk ongemak en Neri bleef haar observeren, evenals 

                                                 
90 Malena, L'eresia dei perfetti; Caroline Walker Bynum, The resurrection of the body in 
Western Christianity, 200-1336 (New York 1995) 1-58; Camporesi, The anatomy of the 
senses, 149-151; Francesco Santi, ‘Un nome di persona al corpo e la massa dei corpi gloriosi’, 
Micrologus 1 (1993) 273-300, aldaar 273-276, 298; Arnold Angenendt, ‘Corpus incorrup-
tum. Eine Leitidee der mittelalterlichen Reliquienverehrung’, Saeculum 42 (1991) 320-348, 
aldaar 336-337, 342-346; Caroline Walker Bynum, Holy feast and holy fast: the religious 
significance of food to medieval women (Berkeley etc. 1987); Rudolph M. Bell, Holy anorexia 
(Chicago en Londen 1985). 
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haar eigen biechtvader. In haar geval viel het oordeel uiteindelijk gunstig uit, 
decennia later zou de kerk haar de erkenning van een zaligverklaring gunnen. 
De scheidslijn tussen heiligheid en hekserij was dun en op het lichaam kon het 
verschil zichtbaar worden.91 

Het belang van het lichaam als getuigenis van de goddelijke perfectie, 
komt ook in de discussies over de spontane verering van pas overledenen aan 
de orde. Het inrichten van een bijzondere plaats waar het lichaam van de 
overledene kon worden bezocht, was een krachtig instrument ter handhaving 
van een verering.92 De eerste kwestie die Gallonio bespreekt in ‘De his quae 
praestari possunt nondum canonizatis’, is de begrafenis van overledenen met 
een reputatie van heiligheid. De vraag was, of het was toegestaan iemand met 
zo’n reputatie meteen een duidelijk gemarkeerde, afgezonderde begraafplaats 
te geven. Gallonio stelt dat dit niet slechts was toegestaan, maar zelfs noodza-
kelijk was. Het lichaam van de vereerde kon dan tenminste worden onder-
scheiden van de overige overledenen. Dit was bijvoorbeeld het geval met Anto-
nino Pierozzi, aartsbisschop van Florence (1389-1459), die in 1523 de een-na-
laatste door de paus gecanoniseerde heilige voor het Concilie van Trente was 
geweest. Velen hadden kunnen zien dat zijn lichaam, dat in het convent van 
San Marco een duidelijk gemarkeerde, eigen begraafplaats had gekregen, lange 
tijd na zijn overlijden nog intact was, tijdens zijn translatio in 1589. Het zou 
moeilijk zijn geworden het intact gebleven lichaam te identificeren als dat van 
Antonino, als hij op dezelfde plaats was begraven waar ook andere bisschoppen 
of dominicanen lagen.93  
 Het canonisatieproces, een rechtszaak die niet resulteerde in de ver-
oordeling van een misdadiger of een godslasteraar maar in de heiligverklaring 
van een zalige, kon net als het strafrechtelijke proces gepaard gaan met anato-
mische sectie. Sinds de veertiende eeuw kwamen, parallel aan de opkomst van 
de dissectie van veroordeelde misdadigers in het universitaire onderwijs, 
gevallen voor van een post mortem autopsie op overledenen die de reputatie 
hadden heilig te zijn. Een beroemd geval is dat van Chiara da Montefalco, van 
wiens canonisatieproces Gallonio documentatie in zijn dossier had. Na haar 

                                                 
91 ‘[..] appresso la Reverentia vostra quale sape in bona part. dicta mia infirmita [..] ho voluto 
lassar darti haviso da poy venuta da roma dicta mia Infirmita è assai piu augmentata tanto 
de voce come de ogni altro. ho exequito l’ordine me dede abocca et per lettera. Ed obedito ad 
quanto dal patre confessore datome dal superiore me è stato ordinato, che dala septimana 
santa, me ritrovo calata dala montagna e qui nel burgo deli virgini’, BibVal Ms. O.15 f. 66ro. 
Zie voor deze zaak Gentilcore, Healers and healing, 168; Silvana Seidel Menchi, ‘Benincasa, 
Orsola’ in: Dizionario Biografico degli Italiani VIII (Rome 1966) 527-530, aldaar 528-529. 
Zie ook Dalla Torre, Santità e diritto, 106-107; Zarri, Finzione e santità. Het verblijf van 
Benincasa in het huis waar Antonina en Cassandra Raidi leiding gaven aan hun gemeenschap 
van jonge vrouwen: Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 330-331 [Varese]. 
92 BibVal Ms. H.14 ff. 274vo-275ro. 
93 BibVal Ms. H.14 ff. 272ro-272vo. Met de canonisatie van de heilige Antonino van Florence 
had Leo X, een paus van de familie Medici, willen compenseren voor de schade die de 
reputatie van de Florentijnse dominicanen van San Marco had geleden ten gevolge van de 
terechtstelling van Girolamo Savonarola. Gotor, Chiesa e santità, 21. 
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dood waren in haar lichaam wonderlijke zaken aangetroffen. Het hart zou 
miniatuur exemplaren hebben bevat van de instrumenten waarmee Jezus 
Christus was gefolterd (het kruis, de zuil, de zweep, de lans, de spons), en in de 
galblaas zouden zich wonderlijke balletjes hebben bevonden. In een samenvat-
ting van de proceshandelingen van 1318 komen de tekens die werden aange-
troffen in haar hart en in haar galblaas prominent voor onder de wonderen die 
de heiligheid van Chiara konden bewijzen. Chiara’s strenge levenswijze in 
dienst van God openbaarden zich letterlijk in de anatomie van haar hart.94 

De dissectie op geëxecuteerde criminelen of overleden vreemdelingen 
in het kader van medisch onderwijs had een epistemologische en een morele 
functie. In de beslotenheid van de les van een docent aan zijn studenten, was 
de dissectie in de eerste plaats een demonstratie van anatomische kennis. 
Wanneer de dissectie plaatsvond in de openbaarheid, met een publiek dat 
tegen betaling op grote afstand het schouwspel bijwoonde, was er van kennis-
overdracht weinig sprake. De gebeurtenis stond dan vooral in het teken van de 
macht van de maatschappij over het lichaam van de buitenstaander, de crimi-
neel. Afhankelijk van de situatie overheerste tijdens de ontleding van het 
lichaam van een veroordeelde het aspect van het verwerven of illustreren van 
kennis, of het aspect van het tonen van machtsverhoudingen.95 

Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de dissectie van het lichaam 
van de heilige. Naar analogie van de dissectie van het criminele lichaam, was 
hier sprake van het verwerven van kennis over de staat van heiligheid, dan wel 
van het vieren of glorificeren van het onbedorven lichaam van de reeds erken-
de heilige.96 Het is niet verwonderlijk dat de autopsie van het lichaam van 
recent gestorven kandidaten vóór canonisatie vaak in beslotenheid plaats-

                                                 
94 Katherine Park, ‘The criminal and the saintly body: autopsy and dissection in Renaissance 
Italy’, Renaissance Quarterly 47 (1994) 1-33; Piero Camporesi, La carne impassabile. 
Salvezza e salute fra Medioevo e Controriforma (Milaan 1983) 5-9. In de papieren van 
Gallonio komt dit summarium voor: ‘Cumq. eu delatum esset de sanctitate, et de miraculis 
tam in Vita, quam in Morte dicte Virginis, et praecipue de signis et Misteriis Dnicae. pas-
sionis, ac de tribus ineffabilibus pilis in eius felle repertis parum cre[dul]us immo suspicans 
de aliqua fictione ad Monasterium cum indignatione accessit, ul[tra] diligenter inquirens, ac 
propriis oculis unà cu. pluribus a[iis] dicta signa, et Misteria perspiciens , et manibus per-
tractans vera esse comperit. [..] Cum vero ulta [sic] notae sanctitatis, et Miracula in Vita 
facta et precipue sacror. Dnicae. signor., et mirabilium Globor., etia. post morte. frequentius 
nova, ac notoria miracula Deus Omnipotens meritis B. Clarae operaretur vehementius 
co.mota est universa Provincia.’ BibVal Ms. H.8I f. 98vo. 
95 Florike Egmond, ‘Execution, dissection, pain and infamy – a morphological investigation’ 
in: Florike Egmond en Robert Zwijnenberg ed., Bodily extremities: preoccupations with the 
human body in early modern European culture (Aldershot en Burlington 2003) 92-128, 
aldaar 108-126; Luigi Lazzerini, ‘Le radici folkloriche dell’Anatomia. Scienza e rituale 
all’inizio dell’età moderna’, Quaderni storici 29 (1994) 193-233, aldaar 193-195, 223-226; 
Andrea Carlino, La fabbrica del corpo. Libri e dissezione nel Rinascimento (Turijn 1994) 97-
105. 
96 Park wijst op de analogie tussen de autopsie op lichamen van overledenen met een fama 
sanctitatis en de dissectie van lichamen van terechtgestelden, waarbij ze vooral de interpre-
tatie van het spektakel benadrukt. Park, ‘The criminal and the saintly body, 2-4, 21-26. 
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vond.97 De autoriteiten hadden immers nog geen definitief oordeel uitgespro-
ken. Het brede publiek mocht het lichaam van de heilige pas na canonisatie in 
openbaarheid aanschouwen, in de vorm van de uitgestalde relieken. 

Voordat een formele goedkeuring van de verering van de overledene 
was verleend, had dissectie van het lichaam van een kandidaat voor canonisatie 
meer het karakter van het vergaren van kennis. Ze was erop gericht gegevens te 
verzamelen ten behoeve van het canonisatieproces. De autopsie voltrok zich 
achter gesloten deuren. In het geval van de nachtelijke lijkschouw van Neri 
waren, als bij een privé-dissectie, slechts enkele toeschouwers aanwezig. De 
aanwezigen waren deels mensen die belang hadden bij de canonisatie van Neri 
(de oratorianen Francesco Zazzara en Germanico Fedeli), deels deskundigen 
(de medicus Bernardino Castellano, de chirurg Marc’Antonio del Bello). De 
deskundigen garandeerden een behoorlijke uitvoering van de autopsie en 
konden later een geïnformeerde getuigenis afleggen. Daarnaast waren enkele 
medische deskundigen aanwezig die zelf al eerder betrokken waren bij het 
Oratorium, van wie verwacht kan worden dat ze ernaar zouden neigen de 
waarnemingen te duiden als tekens van de heiligheid van Neri (Angelo Vittori, 
een van de persoonlijke geneesheren van Neri tijdens de laatste jaren van diens 
leven, Giuseppe Zerla, chirurg en lekebroeder van het Oratorium, en Ales-
sandro Alluminati, de huisapotheker van het Oratorium).98 De meeste aanwe-
zigen hebben hun observaties met betrekking tot zijn lichaam later verwerkt in 
hun getuigenissen in het canonisatieproces.99 

Gallonio heeft omstandig over het gebeuren geschreven, hoewel hij 
zelf bij de dissectie niet aanwezig is geweest.100 De anatomie van Neri’s stoffe-
lijk overschot was uitzonderlijk en de eigenaardigheden zouden alleen aan een 
wonder kunnen worden toegeschreven. Het belangrijkste was de zone rond zijn 
hart, die blijk gaf van het buitengewone karakter van de persoon Neri. De grote 
ruimte rond zijn hart zou Neri tijdens zijn leven voor pijn hebben behoed. Dit 
was de goddelijke remedie tegen de enorme hitte die Neri in zijn hart opwekte 
door te denken aan God.101 Het verslag van Gallonio is uitgebreid en lijkt op 

                                                 
97 Nancy G. Siraisi, ‘Signs and evidence: autopsy and sanctity in Late Sixteenth-Century Italy’ 
in: Idem, Medicine and the Italian universities, 1250-1600 (Leiden etc. 2001) 356-380, 
aldaar 356-357; Carlino, La fabbrica del corpo, 188-194. 
98 Siraisi, ‘Signs and evidence’, 364-365; Zazzara, ‘Diario delle onoranze’, 3. 
99 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 52-69 [F. Zazzara]; ibid., I, 163 en III, 
251 [G. Fedeli]; ibid., II, 219 en IV, 107-108 [M.A. Del Bello]; ibid., I, 152-154 [A. Vittori]; 
ibid., II, 220-222 [G. Zerla]; ibid., I, 148 [A. Alluminati].  
100 Gallonio, Vita beati patris, 18, 227-228; Idem, Vita del beato padre, 245-247. 
101 ‘Aperta anteriore parte thoracis inventae fuere, mirantibus qui aderant, sinistri lateris 
costae duae mendosae, ut vocant, fractae: erant hae quarta, & quinta. fractura in anteriore 
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neque dolor quantulumcumque minimus fuit, neque inflammatio exorta. Hanc ipsam porrò 
costarum fracturam contra omnem medicinae rationem totos quinquaginta plus annos 
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vele plaatsen een echo van verklaringen van verschillende medici die zich met 
Neri’s fysiologie hebben beziggehouden. Gallonio heeft de deskundige menin-
gen van de medici in het proces van Neri gesynthetiseerd voor het publiek.102 

Gallonio eindigt de Vita van Neri met een opsomming van diens deug-
den. Hij geeft in een tiental pagina’s een indruk van de nederigheid, de opzette-
lijke armoede, het voortdurende gebed, de tranen, de mildheid en de wijsheid 
van Neri. Anders dan de rest van de Vita heeft hij aan de deugden geen bewijs-
plaatsen toegevoegd, geen verwijzingen naar getuigenissen. De lijst met deug-
den volgt op het uitvoerige verslag van de wonderbaarlijke anatomie van Neri 
en op een omvangrijke inventaris van de wonderen die na Neri’s dood op zijn 
conto konden worden geschreven, beide ruimschoots onderbouwd met getui-
genissen.103 Gallonio presenteerde de persoon van Neri in zijn functie als 
rolmodel in de vorm van een gestandaardiseerde verzameling eigenschappen. 
De wonderlijke transformatie van Neri’s lichaam en de genezingswonderen die 
zijn heiligheid bewezen, vereisten daarentegen onderbouwing met de waarne-
mingen van betrouwbare, respectabele en talrijke getuigen. 

 
3.4 Martelaars 

In de eerste eeuwen van het christendom had de kerk alleen martelaars ver-
eerd, geen belijders. Martelaars kozen ervoor zich te laten doden, omdat zij als 
enige alternatief hadden het christelijke geloof te verloochenen. Deze variant 
van heiligheid heeft in de vroegmoderne periode in de curie en bij betrokken 
geestelijken minder juridische reflectie opgeroepen. Gallonio stelt zijn werk 
over het martelaarschap, anders dan zijn Vita van Neri, dan ook niet expliciet 
in dienst van de canonisatieprocedure. Wel stelt hij het martelaarschap voor als 
een sacrale variant van het strafproces. In het martelaarschap werd zichtbaar 
dat het geloof in God belangrijker was dan de maatschappelijke orde. De rech-
ter-aanklager bewerkstelligde in het martelaarschap het tegengestelde van wat 
hij beoogde: hij ontlokte de martelaar met zijn folterinstrumenten geen 
schuldbekentenis, maar een verklaring (confessio) van het onwrikbare geloof in 
God en vreugde over de aanstaande gang naar het hiernamaals. 
 
Martelaarschap en de regulering van de heiligencultus 
In de Middeleeuwen waren martelaars een herinnering uit een ver verleden 
geworden. Het martelaarschap werd in de zestiende eeuw weer een veelvoor-
komend cultureel thema, in politieke en devotionele geschriften en beelden, 
maar in eerste instantie vooral als heropleving van de cultussen van antieke 

                                                                                                                   
absque ullo sensu doloris sustinuit. Habuit ea initium à nimia divini amoris vi, summoque 
cordis eius ardore, quo inter contemplandum vel maximè afficiebatur.’ Gallonio, Vita beati 
patris, 227-228. 
102 De medische details zullen in het volgende hoofdstuk aan bod komen. 
103 Gallonio, Vita beati patris, 261-269, na de wonderen op 235-260; Idem, Vita del beato 
padre, 274-284, na de wonderen op 252-273. 
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martelaars.104 Het religieuze geweld in Noord-Europa, in het Middelandse Zee-
gebied en in de nieuw toegankelijke gebieden in Amerika en Azië eiste welis-
waar genoeg slachtoffers die als eigentijdse martelaars van de katholieke kerk 
konden gelden, maar de Heilige Stoel heeft tussen het Concilie van Trente en 
de Franse Revolutie slechts vier keer nieuwe martelaars zalig of heilig ver-
klaard.105 De beslissingen die de Congregatio de Sacris Ritibus in de eerste vier 
decennia na 1588 heeft genomen, betroffen voor het overgrote deel aspecten 
van de verering van belijders. Martelaars hebben weinig canonieke erkenning 
gekregen.  
 Zo ontstaat de indruk dat het martelaarschap in de jaren waarin 
Gallonio actief was, geen thema was in de ontwikkelingen rond de formele 
erkenning van heiligen.106 De reden voor de kerkelijke terughoudendheid bij de 
liturgische viering van nieuwe martelaars moet gezocht worden in terloopse 
opmerkingen in martyrologische teksten, waaruit blijkt dat het martelaarschap 
een delicate aangelegenheid was. Dergelijke opmerkingen leidden pas later tot 
criteria die als normen in de voorschriften terechtkwamen. Een voorbeeld 
hiervan is te vinden in Gallonio’s voorwoord bij de Latijnse editie van het 
martelaarstraktaat. Wanneer hij de katholieken introduceert die recentelijk in 
Noordwest-Europa waren gedood, benadrukt hij dat zij waren gestorven om-
wille van het katholieke geloof.107 Dit was om mogelijke kritiek voor te zijn dat 
de eigentijdse slachtoffers van het godsdienstig geweld in Europa in een trak-
taat over heilige martelaars niet thuis hoorden. Hierbij had Gallonio misschien 
advies gekregen van Pierpaolo Crescenzi, die zijn cursus honorum in de tribu-
nalen van de curie doorliep - hij werd in 1608 raadgever van de Signatura, een 
orgaan dat de ontvankelijkheid van rechtszaken beoordeelde, en vervolgens in 
1609 rechter bij het tribunaal van de Camera Apostolica dat civiele zaken en 

                                                 
104 Brad S. Gregory, ‘Late medieval religiosity and the renaissance of christian martyrdom in 
the Reformation era’ in: Robert James Bast en Andrew Colin Gow ed., Continuity and 
change: the harvest of late medieval and Reformation history: essays presented to Heiko A. 
Oberman on his 70th birthday (Leiden 2000) 379-399, aldaar 379-380; Idem, Salvation at 
stake: Christian martyrdom in early modern Europe (Cambridge Mass. 1999) 1-8. Zie ook 
hoofdstuk 2. 
105 Benvenuti, Storia della santità, 294-295. De eerste keer was in 1627, met de zaligverkla-
ring van gekruisigde missionarissen van Japan (gestorven 1597), in 1675 gevolgd door de 
zaligverklaring van de martelaars van Gorkum (gestorven 1572). De enige canonisaties van 
martelaars in deze periode waren in 1729 die van de Boheemse priester Johannes Nepomu-
cenus (gestorven 1393) en in 1746 die van de Schwabische capucijn Fedelis von Sigmaringen 
(gestorven 1622). 
106 Zoals Gregory het verwoordt in zijn bespreking van het martelaarschap in katholiek 
Europa in de vroegmoderne tijd: ‘Official canonization in Rome was beside the point.’ 
Gregory, Salvation at stake, 252. Zie ook Idem, ‘Late medieval religiosity’, 394-397. 
107 ‘[..], non solum innumeris fere (si loqui sic licet) antiquorum martyrum tormentis, sed 
etiam nostrae aetatis Catholicorum, qui pro fide Catholica mortem constanti animo op-
petivere: [..]’, Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus, f. ++vo (ongepagineerd voor-
woord van Gallonio aan de lezer). 
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strafzaken behandelde die betrekking hadden op geestelijken.108 Crescenzi 
schreef bij de Latijnse editie van Gallonio’s martelaarstraktaat een lang voor-
woord. De goedkeuring die deze carrière-curiaal zo aan het traktaat gaf, was 
ondenkbaar geweest als de auteur geen rekening had gehouden met bepaalde 
gevoeligheden van het kerkrecht. 

Het criterium van het juiste motief voor het doden van de christen 
ging terug op Augustinus (354-430): niet het gepleegde geweld, maar de rede-
nen voor het plegen en voor het ondergaan ervan bepaalden of er sprake was 
van een martelaarschap of van een ordinaire terechtstelling of moordpartij. De 
dader moest het slachtoffer hebben gedood vanwege zijn haat jegens het 
christelijke geloof en het slachtoffer moest zijn gestorven omdat hij anders zijn 
geloof had moeten verloochenen.109 De moeilijkheid deze motieven vast te 
stellen, was een terugkerend thema in martyrologische literatuur. Alfonso 
Chacón liep hier bijvoorbeeld tegenaan in zijn boek over de vermoorde monni-
ken van Cardeña. Na de historische inkleding van de moordpartij, krijgt zijn 
boek gaandeweg een meer apologetisch karakter. Halverwege verdedigt Chacón 
zich tegen de mogelijke tegenwerping dat niemand zeker kon weten of de 
martelaars van Cardeña wel waren gestorven omwille van het christelijke 
geloof. Doordat de Saracenen niemand in leven hadden gelaten om het na te 
vertellen, was immers niet na te gaan met welk motief de beulen hun slachtof-
fers hadden vermoord. Chacón brengt hier tegenin, dat hetzelfde over de 
11.000 maagden van Ursula zou kunnen worden gezegd, terwijl de kerk hen 
toch zonder reserves beschouwde als christelijke martelaars.110  
 De stelling van Augustinus kwam ook terecht in het canonieke recht. 
Rocca verwijst in De canonizatione sanctorum naar de uitspraak, in zijn inlei-
ding en later nog eens, in het enige hoofdstukje dat hij wijdt aan de canonisatie 

                                                 
108 Irene Fosi, ‘Crescenzi, Pier Paolo’ in: Dizionario Biografico degli Italiani XXX Cosattini-
Crispolto (Rome 1984) 648-649. Zie voor de functies van de Segnatura en van het tribunaal 
van de Camera Apostolica: Idem, ‘Il governo della giustizia’, 120-122. 
109 Deze stelling is te vinden in verscheidene van de preken van de kerkvader: Aurelius 
Augustinus, Sermones. Classis III De Sanctis, Sermones CCLXXV ‘In Natali martyris Vincen-
tii’, CCCXXV ‘In Natali viginti Martyrum’, CCCXXVII ‘In Natali Martyrum’ in: Jacques Paul 
Migne ed., Patrologiae cursus completus serie 1, XXXVIII (Parijs 1845). 
110 ‘Opponet hic aliquis, qualiter Martyres fuerunt hi Monachi, quoru. verba, nutus, aut 
signa, quibus fidem Christianam protestarentur, dum gladiis infidelium occubuerunt, haud 
novimus, occisi sunt ab Arabibus, fatemur, sed causam prorsus ignoramus. Nullus evasit, qui 
praesens adesset, quae gesta fuere. [..] Cum autem martyres poena non efficiat, sed causa, 
dubitare merito possumus, sint ne gradu martyrum constituendi hi ducenti Monachi, cum 
poena quidem constet, causam autem ignoramus, pro qua passi fuerunt. [..] Si enim nulla 
alia causa intercessit, quam Christianos esse, & ob id odio in religionem concepto, eos 
interemerunt, co.stat Martyrium illos subiisse, ab infidelibus fideles, solum quod Christiani 
essent, & non fuga eos, non aliis modis, quibus poterant se subduxerunt, sed fortiter 
persisterunt dum Barbarus hostis suam in eis crudelitatis libidinem exercuit. Neque aliter 
passae sunt undecim mille Virgines cum Ursula Britanniae Regis filia ab Hunniis iuxta 
Coloniam, quam quod Christianae essent, has tamen ut verae Martyres recepit, & colit 
universalis Ecclesia.’ Chacón, De martyrio ducentorum monachorum, 100-102. 
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van martelaars. Hij zegt er verder weinig over: ook de canonisatie van marte-
laars vereiste, net als die van belijders, een grondig onderzoek, maar in het 
geval van martelaars hoefde de Congregatio de Sacris Ritibus geen wonderen 
vast te stellen.111 Dat laatste zouden kerkelijke juristen in de zeventiende eeuw 
ter discussie stellen, maar uiteindelijk werden de aantoonbare haat jegens het 
christelijke geloof van de kant van de vervolger, en de standvastigheid in het 
geloof van de kant van de martelaar, de voornaamste toetsstenen voor een 
geldig martelaarschap.112 Prospero Lambertini heeft het in de achttiende eeuw 
in zijn grote synthese van de procedure van canonisatie uiteindelijk vastge-
legd.113 Schrijvers als Gallonio, Chacón en Rocca stipten zo in de zestiende 
eeuw aspecten van het martelaarschap aan, die in de kerkelijke regulering van 
het canonisatieproces pas later een definitieve plaats zouden krijgen.  

Gallonio besteedt in het martelaarstraktaat meer aandacht aan de 
waarneembare, fysieke tekens van het martelaarschap dan aan de morele 
inhoud ervan. In weerwil van het Augustiniaanse adagium, richtte hij zich op 
de pena in plaats van de causa. Lambertini verwees later wel naar de Latijnse 
editie van Gallonio’s martelaarstraktaat ter ondersteuning van zijn bewering, 
dat ook de ellende van ballingschap en dwangarbeid kon gelden als een vol-
waardig martelaarschap, als deze de dood ten gevolge had.114 Het traktaat was 
zo voor de jurist in de achttiende eeuw een bron van kennis over situaties die 
mogelijk relevant waren voor de canonisatieprocedure per viam martyrii. Toch 
had het maar een beperkte relevantie voor de juridische uitwerking van de 
canonisatieprocedure. Ook het martelaarstraktaat heeft een juridisch aspect, 
maar het referentiekader was eerder het strafrecht dan het recht met betrek-
king tot de canonisatie. In afwezigheid van canonieke regels, specifiek voor de 

                                                 
111 ‘Martyrem namq. Christi, ut ait S. Pater Augustinus multis in locis, non poena facit, sed 
causa: [..]’, ‘[..] causa non poena ut ait S. P. Augustinus, facit Martyrem’, Rocca, De canoniza-
tione sanctorum, 12-13, 81-83. 
112 Anna Egidia Catenaro, Il concetto di martirio e la valutazione delle prove nelle cause dei 
Santi (Rome 2004) 21-23; Dalla Torre, ‘Il martirio in Benedetto XIV’, 358-359. Over de 
noodzaak van wonderen voor de canonisatie van een martelaar woedde in de zeventiende 
eeuw een debat. Het resultaat was dat de kerkelijke autoriteiten ook voor de canonisatie van 
een martelaar een wonder gingen eisen. Prospero Lambertini (Benedictus XIV), De servorum 
Dei beatificatione et beatorum canonizatione (Bologna, Longhi, 1734-1738) I, 219-229. 
Interessant is het boek van de procurator generalis van de dominicaanse orde dat specifiek 
deze problematiek als onderwerp heeft: Luca Castellini, De inquisitione miraculorum in 
Sanctorum Martyrum canonizatione (Rome, Mascardi, 1629), met name 89-132. Castellini 
neemt een tussenpositie in, hij verwerpt de idee dat een wonder noodzakelijk is, maar noemt 
een wonder wel nuttig ten behoeve van de canonisatie van een martelaar. 
113 Catenaro, Il concetto di martirio, 21-23; Dalla Torre, ‘Il martirio in Benedetto XIV’, 358-
359. 
114 ‘Sequuntur exempla pariter ab Ecclesiastica Historia desumpta eorum, qui in carcere, aut 
exilio mortui sunt ex aerumnis usque ad obitum continuatis, quique etiam utì Martyres 
coluntur; de quibus porrò multa habentur in Libro eruditi Viri Antonii Gallonii de Cru-
ciatibus Sanctorum Martyrum, ubi mentionem habet Martyrum exilio damnatorum, aliorum 
adscriptorum operibus aedificiorum, & purgationi cloacarum, aliorum denique ad metalla 
destinatorum.’ Lambertini, De servorum Dei beatificatione, III, 123. 
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erkenning van martelaars, beschreef Gallonio het martelaarschap als een 
inversie van de strafrechtelijke procedure. Hij stelde martelaars voor als chris-
tenen die de juiste keuze maakten door de sacrale orde boven de wereldlijke 
orde te stellen. Hij gebruikte daarbij kennis en inzichten die met name relevant 
waren voor inquisiteurs en seculiere rechters. 
 
Martelaarschap, juridische foltering en lijfstraf 
In Gallonio’s martelaarstraktaat komt het eigentijdse strafrecht vooral in de 
martelingen zelf tot uiting. Vele van de beschreven folteringen en straffen zijn 
fantasierijk en lijken eerder te behoren tot de martyrologische literaire traditie 
dan tot het feitelijke juridische bedrijf. Met de omwerking van de Italiaanse tot 
de Latijnse editie heeft Gallonio het werk echter meer geprobeerd te laten 
aansluiten op de actuele juridische theorie en praktijk. 
 De verschuiving van het accent tussen de Italiaanse en de Latijnse 
editie is te illustreren aan de hand van de passages over een bekend object uit 
de antieke literatuur, de taurus aeneus, de bronzen stier. Uit Gallonio’s bespre-
king van dit voorwerp blijkt niet, dat het op enige manier correspondeerde met 
een voorwerp uit zijn eigen ervaringswereld. Het ging om een holle, metalen 
stier met in de rug een luik. Wanneer iemand in de stier plaatsnam, kon een 
vuur onder de stier worden ontstoken. Het gekrijs van het slachtoffer, ver-
vormd door het metalen omhulsel, zou voor omstanders hebben geleken op het 
geloei van een rund. Gallonio baseerde zich op de gebruikelijke antieke bron-
nen, met name Ovidius en Lucianus van Samosata.115 

Gallonio lijkt dit object in de Italiaanse editie eerder te hebben geïn-
troduceerd om een moreel voorbeeld te stellen dan om de werking van het 
apparaat duidelijk te maken. De uitvinder Perillus van Athene had de bronzen 
stier ontworpen, als geschenk voor de heerser Phalaris van Agrigento. De tyran 
beloonde de uitvinder echter door hem als eerste met zijn eigen werktuig te 
doden. De inwoners van Agrigento zouden hun heerser later op zijn beurt in 
zijn eigen bronzen stier doden. Belangrijker dan de werking van de bronzen 
stier, was voor Gallonio hier de suggestie dat het uiteindelijk niet loonde, koste 
wat kost de wereldlijke vorst te behagen of wereldlijke heerschappij na te jagen. 
Terwijl de heidense slachtoffers het in de bronzen stier uitschreeuwden, zoals 
blijkt uit Gallonio’s reconstructie, ondergingen christelijke slachtoffers deze 
foltering vrolijk zingend.116 Gallonio plaatst de verloren heidenen zo schema-
tisch tegenover de christenen, die liever hun spirituele heer dienden dan hun 
wereldlijke vorst, en die na hun dood een beter leven konden verwachten. Het 
legendarische voorwerp diende als kapstok voor een morele boodschap. 

In de Latijnse editie maakte Gallonio de tegenstelling tussen de heide-
nen en de christenen minder opzichtig, door er twee pagina’s tussen te voegen. 

                                                 
115 Antonio Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio (Rome, Donangeli, 1591) 80-
81; Idem, De sanctorum martyrum cruciatibus, 151-154. 
116 Vergelijk: ‘[..] gridando per lo soverchio ardore [..]’ met: ‘[..] cantandovi per cagione di 
grandissima allegrezza [..]’, Gallonio, Trattato de gli instrumenti, 80. 
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Hierin plaatst hij kritische kanttekeningen bij enkele antieke bronnen, onder 
andere Lucianus, die had beweerd dat Phalaris de bronzen stier naar Delphi 
had gestuurd als offerande.117 Deze interpolatie maakt de Latijnse tekst minder 
sterk als morele instructie. Gallonio verstoorde de symmetrie van de tekst door 
zijn reconstructie van de feiten kritisch te becommentariëren. 

Een subtiele wijziging in de introductie van het hoofdstuk waarin Gal-
lonio de bronzen stier behandelt, suggereert wat de achtergrond is van deze 
veranderingen. De martelingen waren niet meer louter emblematische motie-
ven uit de hagiografische en historische traditie, maar een martyrologische 
versie van juridische foltering en lijfstraf. In de Italiaanse editie gaat het hoofd-
stuk over ‘instrumenten, waarmee de vijanden van God de christenen hebben 
gebrand’.118 In de Latijnse editie heeft hij hiervan gemaakt ‘instrumenten voor 
het martelaarschap, waarmee veroordeelde mensen werden gebrand’.119 Gallo-
nio duidt hier expliciet de analogie tussen het martelaarschap en het pijnigen 
van veroordeelden aan. In het voorwoord van de Latijnse editie kondigt Gallo-
nio al aan, dat hij in deze nieuwe versie ook folteringen heeft opgenomen, 
ondergaan door katholieken in de eigen tijd.120 In de hoofdtekst heeft hij 
inderdaad her en der passages ingevoegd uit de geschriften van moderne 
auteurs over de wreedheden waar protestanten in de Britse eilanden, Frankrijk 
en de Lage Landen katholieken aan hadden blootgesteld.121 Deze nieuwe mar-
telaars waren slachtoffers van geweld dat de wereldlijke autoriteiten als folte-
ring of als lijfstraf hadden aangewend.  
 Zo plaatst Gallonio het martelaarschap in de Latijnse editie van het 
martelaarstraktaat in de sfeer van de eigentijdse juridische praktijk. Wanneer 
hij in het derde hoofdstuk de methodes bespreekt, waarmee heidenen en 
ketters christenen plachten vast te binden of anderzins in hun vrije beweging 
te beperken, komt hij abrupt op de penibele juridische status van katholieken 
in Engeland. Daar had Elisabeth I (1558-1603) wetten uitgevaardigd, waardoor 
katholieken die de protestantse liturgie weigerden te volgen, automatisch 
verdacht werden van majesteitschennis. Engelse katholieken zagen zich hier-
door voor een keuze gesteld die leek op die van de martelaars in het antieke 

                                                 
117 ‘[..]; licet ibi aliqua misceantur, quae vera non sint: fingitur enim [..] taurum Perilli a 
Phalaride Delphos mitti, ut in templo inter cetera donaria Deo consecretur, [..]’, Gallonio, De 
sanctorum martyrum cruciatibus, 152. 
118 ‘Poiche s’è trattato nel cap. precedente di quegli instrumenti, co i quali si abbruciavano da 
gli nimici di Dio, i Christiani, seguiremo hora di più altri, che pel medesimo effetto servi-
vano: [..]’ Gallonio, Trattato de gli instrumenti, 80. 
119 ‘Quoniam superiore capite de illis martyrii instrumentis egimus, quibus damnati homines 
exurebantur; reliquum est modo, ut de aliis quibusdam hic investigemus, quibus eodem vel 
consimili cruciatus genere iidem affici solebant.’ Gallonio, De sanctorum martyrum cru-
ciatibus, 151. 
120 ‘En tibi, lector, librum auctum tradimus, quem hoc tempore Latino sermone conscrip-
simus, non solum innumeris fere (si loqui sic licet) antiquorum martyrum tormentis, sed 
etiam nostrae aetatis Catholicorum, qui pro fide Catholica mortem constanti animo op-
petivere: [..]’, ibid., f. ++vo (ongepagineerd voorwoord van Gallonio aan de lezer). 
121 Voorbeelden op ibid., 76-77, 140, 176, 207. 
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Rome. Als ze aan het van staatswege ingestelde religieuze ritueel deelnamen, 
verloochenden ze automatisch hun eigen religie, maar als ze zich eraan ont-
trokken, hing hun de straf voor hoogverraad boven het hoofd.122 Vele Engelse 
katholieken of hun sympathisanten belandden in de gevangenis, en ondergin-
gen folteringen. De Engelse magistraat folterde de katholieken om een beken-
tenis van rebellie af te dwingen, maar voor de slachtoffers was het een manier 
om een geloofsgetuigenis af te leggen.123 Gallonio citeert een flink stuk uit een 
werkje van Nicholas Sanders over de vervolgingen van Engelse katholieken. Dit 
ontaardt in een opsomming van alle handelingen, die de regering van Elisabeth 
I als crimen laesae maiestatis beschouwde.124 
 Auteurs als Nicholas Sanders, maar ook bijvoorbeeld William Allen 
(1532-1594) en Richard Verstegan, wiens publicaties Gallonio elders in zijn 
werk gebruikt, waren zich bewust van de delicate balans tussen enerzijds 
martelaarschap en anderzijds legitieme juridische foltering en lijfstraf ter 
bescherming van de belangen van de samenleving. De auteurs van genoemde 
geschriften benadrukten dat katholieken in Engeland niet terechtstonden voor 
verraad, maar dat zij het geweld van de Engelse overheid ondergingen bij wijze 
van martelaarschap, omdat zij het katholieke geloof weigerden af te zweren.125 
Gallonio verwerkte deze actuele spanning tussen maatschappelijke orde en 
individuele geloofsbelijdenis in De sanctorum martyrum cruciatibus. 
 Foltering was onderdeel van een ondervraging, die kon leiden tot een 
bekentenis, een vonnis en eventueel een lichamelijke straf. Het verhoor en de 
bekentenis stonden centraal in het strafrechtelijk onderzoek in de vroegmo-
derne tijd, zowel in seculiere als in kerkelijke rechtbanken. De Inquisitie her-
leidde haar eigen werk op de ondervraging van Adam door God.126 De foltering 
van een beklaagde in een juridische procedure was in feite een bijzondere 
variant van het instrument van de ondervraging in de juridische waarheidsvin-
ding. Als de beklaagde geen antwoord kon geven, terwijl er zwaarwegende 
belastende aanwijzingen waren, dan kon de rechter, die tegelijk als aanklager 
optrad, overgaan op juridische folter.127 

                                                 
122 MacCulloch, Reformation, 334; Ann Dillon, The construction of martyrdom in the 
English catholic community (Aldershot etc. 2002) 9-14; Edward Rombauts, Richard Ver-
stegen: een polemist der Contra-Reformatie (Brussel 1933) 26-28. 
123 Elizabeth Hanson, ‘Torture and truth in Renaissance England’, Representations 34 
(1991) 53-84, aldaar 62-66. 
124 Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus, 76-94. 
125 William Allen, Historia del glorioso martirio di sedici sacerdoti martirizzati in Inghilterra 
per la confessione, & difesa della fede catolica, l'anno 1581.1582. & 1583. (Macerata, 
Martellini, 1583) 3-6 (dit is een vertaling van William Allen, A briefe historie of the glorious 
martyrdom of twelve reverend priests (Reims, s.n., 1582) met enkele toevoegingen); Richard 
Verstegan, Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis (Antwerpen, Huberti, 
15922 [1587]) 8-14. 
126 Prosperi, Tribunali della coscienza, 194-195, 202-210. 
127 Lisa Silverman, Tortured subjects: pain, truth, and the body in early modern France 
(Chicago etc. 2001) 51-68. 
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De dialoog tussen de rechter en de heilige martelaar als een omkering 
van de strafrechtelijke ondervraging en terechtstelling, waarin de beklaagde 
geen leugenachtige misdadiger was maar een christen die volmondig zijn of 
haar trouw aan het christelijke geloof beleed, was een eeuwenoud topos in de 
hagiografie.128 In het martelaarstraktaat behandelt Gallonio de dialoog niet als 
afzonderlijk thema, maar in zijn Historia delle sante vergini is de dialoog 
tussen de maagd en de vervolger een substantieel deel van veel van de korte 
historiae. Gallonio heeft dit vaak direct overgenomen uit zijn bronnen.  

Foltering was geen ongeremde geweldpleging, maar vereiste redelijk-
heid, zelfbeheersing en gedetailleerde procedures.129 Gallonio draaide de proce-
dures om, door het slachtoffer aan te merken als een vertegenwoordiger van de 
(sacrale) orde en de vervolger als de misdadiger. Het slachtoffer legde een 
bekentenis af in de vorm van een geloofsbelijdenis, bekende dus geen schuld 
maar een geloofsovertuiging. Zowel in het martelaarschap als in juridische 
foltering waren de uitingen van het slachtoffer slechts betekenisvol als ze 
voortkwamen uit een zorgvuldig gereguleerde dialoog tussen de vervolger en 
het slachtoffer. In de historia van Restituta bijvoorbeeld, stelde rechter Agathi-
us tussen de opeenvolgende fases van foltering steeds vragen aan zijn slachtof-
fer. Als in een regulier proces moest zij om te beginnen zeggen hoe ze heette, 
tot welke familie ze behoorde, en waar ze vandaan kwam. Restituta antwoord-
de dat ze Romeins was, dat ze volgens de seculiere wetten van adel was, maar 
dat ze volgens haar religie een dienares was van Christus. De rechter Agathius 
waarschuwde dat dit antwoord haar kon schaden, omdat het tegen de keizerlij-
ke decreten inging. Het is tekenend dat Agathius in eerste instantie wilde 
afzien van het door de anti-christelijke wetten voorgeschreven geweld, omdat 
Restituta zo jong was.130 In de instructies en handleidingen voor rechters in 
seculiere en kerkelijke rechtbanken, waren leeftijd en gezondheid factoren die 
de rechter konden doen besluiten van foltering af te zien.131 Restituta weigerde 
de seculiere wetten echter boven haar christelijke wetten te verkiezen, waar-
door ze zich buiten de wet plaatste en de rechter haar toch liet slaan, ketenen, 
pijnigen met vuurkorven, en uiteindelijk verdrinken in de rivier.132 In deze 

                                                 
128 Hippolyte Delehaye, Les passions des martyrs et les genres littéraires (Brussel 19662) 
254-273. 
129 Romeo, L'inquisizione, 42-43; Silverman, Tortured subjects, 16-17; Joy Wiltenburg, ‘The 
Carolina and the culture of the common man: revisiting the imperial penal code of 1532’, 
Renaissance Quarterly 53 (2000) 713-734. 
130 ‘assecurati pure, che s’io non havesse rispetto alla tua tenera età, e se non mi persuadesse, 
che tu non hai havuto cognitione degli editti de’nostri Principi; ti punirei secondo che le 
leggi promulgate contro i Christiani richiedono.’ Antonio Gallonio, Historia delle sante 
vergini romane (Rome, Donangeli, 1591) 91-92. 
131 Bijvoorbeeld Giulio Claro, Receptarum sententiarum opera omnia (Frankfurt, Richter, 
1613) 228-230. De eerste editie hiervan: Idem, Sententiarum receptarum liber quintus. Item 
practica criminalis (Venice, Gryphius, 1568). 
132 ‘La interrogò primieramente Agatio del nome, della nobiltà, della patria, e finalmente 
della causa della sua venuta à Sora. alle quali domande così ella [..] sodisfece: Di patria sono 
Romana, e secondo le leggi del mondo assai nobile, per religione Christiana, e serva di 
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gang van zaken wordt duidelijk gemaakt dat het christelijk martelaarschap 
weliswaar lijkt op strafrechtelijke geweldpleging, maar daar in feite aan ont-
stijgt. Terwijl heidense magistraten in normale strafrechtelijke procedures 
clementie betrachtten jegens zwakkeren, deed de christelijke religie hen in 
zulke woede ontvlammen dat zij de martelaars ongeacht hun leeftijd of toe-
stand aan de wreedst denkbare behandeling onderwierpen. 

In de Latijnse editie van het martelaarstraktaat presenteert Gallonio 
de kwellingen waaraan heidenen christenen onderwierpen als juridische tech-
nieken, hoewel hij nalaat een helder onderscheid te maken tussen handelingen 
die in de praktijk bij ondervragingen werden toegepast, en handelingen die deel 
uitmaakten van de soms uitvoerige terechtstellingen.133 Hoewel de priester in 
zijn verwijzingen naar het strafrecht dus niet precies was, liet hij wel blijken op 
de hoogte te zijn van gezaghebbende auteurs op het terrein van het strafrecht 
en van de discussies die zij voerden. 

Gallonio gebruikte enkele bronteksten die eerder in de sfeer van het 
seculiere recht thuishoorden dan in die van de canonistiek, laat staan de hagio-
grafie. In het seculiere recht waren historische rechtsteksten vaak het uit-
gangspunt en de maatstaf voor latere ontwikkelingen. Rechtsgeleerden die 
over seculier recht schreven waren zeer geïnteresseerd in de historische ach-
tergrond van begrippen en concepten. In het seculiere recht verschenen nieuwe 
uitgaves van antieke juridische teksten en commentaren hierop, van de oor-
spronkelijke corpora van Theodosius en Justinianus, tot aan de middeleeuwse 
glossae van Accursius (1182ca.-1260ca.) en zijn navolgers.134 Alle aspecten van 
juridische waarheidsvinding, van de kleding van de rechters tot de formules 
voor het oproepen van beklaagden, werden relevant geacht voor deze recon-
structie. Vooral Franse juristen hebben veel bijgedragen aan de historische 
benadering van het recht in de zestiende eeuw. De reconstructie van antieke 
gebruiken en procedures en de inrichting van de eigentijdse maatschappij 
gingen daarbij hand in hand en waren nauwelijks te scheiden. Guillaume Budé 
(1467-1540) publiceerde een commentaar op het Corpus Iuris Justinianum, 
onder de titel Annotationes in Pandectas, waarin hij het Justiniaanse recht 
historiseerde. Budé zag het niet als een bron van kant-en-klare rechtsregels, 
maar als een historisch document. Niet jurisprudentie maar filologie zou de 
geijkte methode zijn om hiermee om te gaan. Ook Andrea Alciati (1492-1550), 
een tijdgenoot van Guillaume Budé, wordt sterk geassocieerd met de vorming 
van het Franse juridisch humanisme, en later in de zestiende eeuw waren 

                                                                                                                   
Christo, dal quale sono stata quivi da Roma mandata per beneficio, e salute di tutti voi. [..] le 
disse, Penso io, ò fanciulla, che tu non sappia quello, che hanno decretato gli Imperatori 
contra coloro, che seguono la legge di Christo: [..]’, Historia delle sante vergini romane, 91-
96. 
133 Jetze Touber, ‘Articulating pain: martyrology, torture and execution in the works of 
Antonio Gallonio (1556-1605)’ in: Jan Frans van Dijkhuizen en K.A.E. Enenkel ed., The 
sense of suffering: constructions of physical pain in early modern culture (Leiden en Boston 
2009) 59-89. 
134 Maclean, Interpretation and meaning, 12-19, 30-34. 
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Barnabé Brisson, Jacques Cujas en Marc Antoine Muret volgelingen van deze 
mos gallicus, de filologische benadering van historische rechtsbronnen.135 
 Gallonio was op de hoogte van deze schrijvers en hij gebruikte hun 
geschriften. Op verscheidene plaatsen in zijn martelaarstraktaat verwijst 
Gallonio naar Budé, Alciati, Cujas, Muret.136 Van Guillaume Budé bezat hij de 
Annotationes in Pandectas, van Barnabé Brisson De formulis.137 Een bijzonder 
geval in dit opzicht is Carlo Sigonio. Gallonio roemde ook diens eruditie en 
geleerdheid, maar tegelijkertijd uitte hij stevige kritiek op hem. Het ging hierbij 
met name om de constructie van het folterinstrument de equuleus, het ‘houten 
paard’. Sigonio heeft veel historische studies gepubliceerd die hebben gediend 
als bijdrage aan de organisatie van de eigentijdse rechtspraak en de staatsin-
richting.138 Gallonio putte volop uit de antiquarische eruditie van deze seculiere 
juristen voor de reconstructies in zijn martelaarstraktaten. Tegelijk ging hij 
openlijk met hen in discussie.  
 Voor de schrijvers over wereldlijke rechtspraktijken gold, evenals voor 
Gallonio’s martelaarstraktaat, dat sommige ideeën nauwelijks correspondeer-
den met de daadwerkelijke gang van zaken in de rechtbanken. Het voorkomen 
van soms spectaculaire folteringen en lijfstraffen bij dergelijke auteurs bete-
kent niet automatisch dat deze methodes in het dagelijks leven gangbaar 
waren. Een typisch voorbeeld van het hardnekkig voortbestaan in de juridische 
literatuur van een lijfstraf die in de praktijk nauwelijks uitvoering heeft gekre-
gen, is de culleus. Hierbij werd iemand die een eigen familielid had gedood, 
samen met een hond, een haan, een slang en een aap in een leren zak gestopt 
en in het water gegooid. Vanaf de twaalfde eeuw bespraken juristen deze straf 
in hun commentaren op het Romeins recht, hoewel de straf in de vroegst 
bekende wetsteksten al figureert als een archaïsch gebruik. Niet alleen is zeer 
moeilijk hard te maken dat de antieke Romeinse samenleving deze straf ooit 
daadwerkelijk in praktijk heeft gebracht, ook in de Middeleeuwen en in de 
vroegmoderne tijd lijkt de poena cullei vooral onderdeel te zijn geweest van 
theoretische bespiegelingen op het strafrecht.139 

                                                 
135 Ibid., 15-16, 65; Gilbert Gadoffre, La révolution culturelle dans la France des humanistes: 
Guillaume Budé et François Ier (Genève 1997) 26-30; Eli Barnavi en Robert Descimon, La 
Sainte Ligue, le juge et la potence: l'assassinat du président Brisson (15 novembre 1591) 
(Parijs 1985) 78-79; Donald R. Kelley, Foundations of modern historical scholarship: 
language, law and history in the French Renaissance (New York 1970) 53-148. 
136 Voorbeelden op Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus, 9 (Alciati), 52 (Muret), 65 
(Brisson), 222 (Brisson en Cujas). 
137 Guillaume Budé, Annotationes in XXIIII. Pandectarum libros (Lyon, Gryphius, 1541) en 
Barnabé Brisson, De formulis et sollemnibus populi Romani verbis, libri VIII (Frankfurt, 
Wechel en Fischer 1592), respectievelijk ASR Notai A.C. Vol. 66 ff. 114ro en 111ro. 
138 Voor de biografie van Sigonio: William McCuaig, Carlo Sigonio. The changing world of the 
late Renaissance (Princeton 1989) 3-95. De details van deze discussie worden besproken in § 
5.3. 
139 Florike Egmond, ‘The cock, the dog, the serpent, and the monkey. Reception and trans-
mission of a Roman punishment, or historiography as history’, International Journal of the 
Classical Tradition 2 (1995) 159-192, aldaar 159-160, 165-176. 
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Gallonio heeft zelf ook aandacht besteed aan de culleus. Hij bespreekt 
de legendarische straf terloops, halverwege een opsomming van manieren 
waarop heidenen hun christelijke slachtoffers van hoge plaatsen naar beneden 
wierpen. Tot deze categorie behoort ook het verdrinken, dus ook de poena 
cullei. Gallonio mengt zich in de geleerde discussie over deze straf. Aan de hand 
van citaten van klassieke schrijvers, maar ook uit de Institutiones van Justini-
anus en uit de Lex Pompeia, zoals gereconstrueerd door Sigonio, bespreekt hij 
kwesties als wanneer de straf precies is ingevoerd, of de straf altijd op dezelfde 
manier is toegepast, en of de straf altijd op hetzelfde vergrijp van toepassing is 
geweest. Behalve naar Sigonio verwijst Gallonio naar Brisson en Cujas. Volgens 
Gallonio hoefden niet altijd alle vier de beesten met het slachtoffer te worden 
meegenaaid in de zak.140 

De culleus was vooral een theoretisch element in het strafrecht, zoals 
de taurus aeneus een literair element was in de martyrologie. Gallonio refereert 
in het martelaarstraktaat hier en daar ook aan de eigentijdse praktijk van het 
strafrecht. Hij kwam hiermee zelf in aanraking als onderdeel van zijn pastorale 
taken. Sinds 1580 traden de oratoriaanse vaders op bij de begeleiding, biecht 
en instructie van gevangenen van de Inquisitie. Daarnaast was Gallonio per-
soonlijk betrokken bij de geestelijke assistentie van gedetineerden in de secu-
liere gevangenissen van Campidoglio en Tor di Nona. Rond 1587 ging Gallonio 
mee met Neri naar de gevangenis van Tor di Nona, om op verzoek van een 
broeder van de Compagnia della Misericordia een terdoodveroordeelde tot 
boetedoening te bewegen.141 In gevangenissen als die van Tor di Nona waren de 
handklem, het koord en het onthouden van slaap regulier toegepaste folterin-
gen.142  

Gallonio stelde het martyrologische motief van het ‘aan de katrollen 
hangen’ gelijk aan de eigentijdse foltering van het koord. In de Italiaanse editie 
noemt hij deze pijniging gewoon bij haar naam: ‘zoals bij de foltering van de 
corda’.143 In de Latijnse editie omschrijft hij de corda als een foltering in het 
contemporaine strafrecht: martelaars werden opgehesen aan katrollen zoals in 
zijn eigen tijd de verdachten van moord werden gefolterd in de rechtbank, de 
handen achter de rug gebonden en aan een touw opgetild, om de waarheid uit 
hen te wringen.144 Gallonio beroept zich in beide edities op de aantekeningen 

                                                 
140 Gallonio, Trattato de gli instrumenti, 139-140; Idem, De sanctorum martyrum cru-
ciatibus, 219-222. 
141 Cistellini, San Filippo Neri, I, 257 (met n. 38); Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo 
processo, I, 60 [F. Zazzara], 188 [A. Gallonio]. 
142 Michele di Sivo, ‘Per via di giustizia. Sul processo penale a Roma tra XVI e XIX secolo’ in: 
Monica Calzolari, Michele di Sivo en Elvira Grantaliano ed., Giustizia e criminalità nello 
stato pontificio. Ne delicta remaneant impunita (Rome 2002) 13-35, aldaar 23-25, 27-30. 
143 ‘[..], furono alzati con le troclee, come si sogliono alzara coloro, a’quali si dà la corda, [..]’, 
Gallonio, Trattato de gli instrumenti, 24. 
144 ‘[..] non tantum trochleis fuisse extensos, verum etiam sublime iisdem elevatos, eo modo, 
quo temporibus istis rei mortis, revinctis post terga manibus, extorquendae veritatis causa, 
fune elevari sole.t.’ Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus, 41-42. 
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in het Martyrologium Romanum bij Sint Servus, die de marteling van de katrol-
len in Noord-Afrika had ondergaan tijdens de heerschappij van de Vandalen. 
Daarin wordt echter niet gerept over het gebruik in de eigen tijd om een beken-
tenis af te dwingen van verdachten met behulp van de corda.145 De verwijzing 
naar het eigentijdse strafrecht was een eigen toevoeging van Gallonio. Hij 
noemde in de Latijnse editie letterlijk de functie van de foltering: om de waar-
heid uit te wringen. 

Gallonio wijdt een groot deel van het martelaarstraktaat aan categorie-
en folteringen die hij voorstelt alsof ze in het martelaarschap van heiligen in 
een vaste opeenvolging voorkwamen. Hij plaatst de types folteringen in de 
hoofdstukken drie tot en met zes, over manieren om vast te binden, om te 
slaan, om te scheuren, en om te branden, in een chronologische sequentie. Hij 
introduceert ieder van deze hoofdstukken ook alsof de nieuwe categorie folte-
ringen normaliter werd toegepast na het type pijniging dat in het voorgaande 
hoofdstuk is beschreven.146 Voor Gallonio was het folteren van heiligen, net als 
de autopsie van heiligen, analoog aan de manier waarop dit fungeerde in de 
rechtspraktijk. 

Rechters in seculiere en kerkelijke rechtbanken beschikten over een 
vast arsenaal aan methodes om de gefolterde aan het praten te krijgen, net als 
in het geval van de martelaarschappen. De folteringen waren ook in het secu-
liere en in het kerkelijke recht ingedeeld in categorieën, fases of gradaties.147 
Dit was bijvoorbeeld vanzelfsprekend voor Francisco Peña, die naast zijn 
activiteiten in de context van de heiligenverering ook een tiental middeleeuwse 
geschriften ter instructie van rechters heeft uitgegeven, waaronder het in-
vloedrijke Directorium inquisitorum van de Catalaanse inquisiteur Nicolaus 
Eymerich uit de veertiende eeuw.148 In zijn editie van het handboek van Eyme-
rich stelt Peña in het commentaar dat er vijf gradaties van foltering gangbaar 
waren, en dat ze zo algemeen bekend waren dat hij ze niet eens hoefde te 
noemen.149 Peña beriep zich voor zijn bewering op een aantal rechtsgeleerden, 

                                                 
145 ‘[..] torquendi genus, quod falsò nonnulli dicunt, torquere fidiculis, cùm fune reus, 
revinctis post terga manibus, alligatur, ac in sublime tollitur, [..].’ Martyrologium Romanum, 
ad novam kalendarii rationem, et ecclesiasticae historiae veritatem restitutum, Gregorii XIII. 
Pont. Max. iussu editum. Accesserunt notationes atque Tractatio de Martyrologio Romano 
(Antwerpen, Plantijn, 1589) 537. 
146 Gallonio, Trattato de gli instrumenti, 34-79; Idem, De sanctorum martyrum cruciatibus, 
47-149. 
147 Piero Fiorelli, La tortura giudiziaria nel diritto comune I (Varese 1953) 209-214. 
148 Andrea Del Col, L' inquisizione in Italia dal 12. al 21. secolo (Milaan 2006) 770; Agostino 
Borromeo, ‘A proposito del Directorium Inquisitorum di Nicolaus Eymericus e delle sue 
edizioni cinquecentesche’, Critica Storica 20 (1983) 499-547, aldaar 515-516. 
149 Nicolaus Eymericus, Directorium Inquisitorum ed. Francisco Peña (Rome, in aedibus 
Populi Romani, 1578) 224-231. Peña verwijst in zijn commentaar op Eymericus regelmatig 
naar juristen die over seculier recht hebben geschreven. Met betrekking tot passages die 
folter als onderwerp hebben, heeft Peña de lezer geattendeerd op werk van Ippolito de 
Marsiliis, Paolo Grillandi, Antonio Gomez en Giulio Claro. Van De’Marsili heb ik de volgende 
editie geraadpleegd: Ippolito de’Marsili, Tractatus de questionibus nuperrime recognitus: in 
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die verschillende accenten legden in hun uiteenzetting van deze fases. In de 
meeste gevallen kwamen de fases neer op gradaties in hevigheid van de folte-
ring van de corda, variërend van de beklaagde alleen bang maken tot de be-
klaagde ophangen en af en toe met een ruk neerlaten, soms zelfs met gewich-
ten aan de benen.150 

Gallonio heeft in de Latijnse editie van het martelaarstraktaat een 
brug geslagen naar de juridische actualiteit. De verbale getuigenis die het 
martelaarschap betekenis gaf, waaraan de uitingen van zowel het slachtoffer 
als de vervolger bijdroegen, heeft Gallonio vooral in de Historia delle vergini 
romane ruimte gegeven. Het mechanisme van het afleggen van de getuigenis 
tijdens opeenvolgende rondes van foltering heeft hij daarentegen gethemati-
seerd in de edities van het martelaarstraktaat. Door zijn uitgebreide aandacht 
voor het folteren en zijn verwijzingen naar literatuur van zestiende-eeuwse 
juristen, stelde hij de gewelddadige vervolging van katholieke christenen voor 
als een sacraal alternatief voor het strafrecht. Door te benadrukken dat de 
gehoorzaamheid aan God van een hogere orde was dan de onderwerping aan de 
maatschappelijke regels, stelde hij opnieuw geheel andere prioriteiten dan een 
jurist als Francisco Peña. De Spaanse rechter spande zich met evenveel overga-
ve in voor de effectiviteit van het inquisitoriale strafrecht als voor een zorgvul-
dige canonisatieprocedure, zoals blijkt uit zijn commentaren op het traktaat 
van Eymericus en andere middeleeuwse rechtsteksten. Ook zijn opvatting over 
een verketterde conciliaire beweging in Alcalá in Spanje is illustratief. Hij 
schreef in 1602 aan kardinaal Pietro Aldobrandini (1571-1621) hoe de betrok-
kenen volgens hem moesten worden gestraft: zeer streng, wat een zeer krach-
tig voorbeeld zou stellen.151 Een dergelijk actief gebruik van de meest externe, 
fysieke instrumenten van het recht staat ver af van de lijdzaamheid en mee-
gaandheid die Gallonio in zijn werken bepleitte. 
 

3.5 Conclusie 
De historische geschriften van de hagiografie konden dienst doen als bewijs-
stukken in juridische procedures en soms vervolgens als jurisprudentie. Gallo-
nio trad de laatste jaren van zijn leven veelvuldig op als schrijver van hagiogra-
fische teksten ten behoeve van bestuurlijke en juridische kwesties rond de 
heiligenverering. Terwijl de canonisatieprocedure volop in ontwikkeling was, 
raakte Gallonio betrokken in een conflict dat voortkwam uit afwijkende visies 
op de rol van de geestelijkheid binnen die procedure. Sommigen zagen voor de 

                                                                                                                   
quo materie maleficiorum admodum diffuse subtiliterque pertractantum (Lyon, Giunti, 
1537); van Grillandi de volgende editie: Paulo Grillandi, Tractatus de hereticis et sortilegiis 
omnisariam coitu eorumque penis. De questionibus et tortura ac de relaxatione (Lyon, 
Giunti, 1545 [maar gecatalogiseerd als 1547]); van Claro de eerder genoemde editie: Claro, 
Receptarum sententiarum. 
150 Claro, Receptarum sententiarum, 230; Grillandi, Tractatus de hereticis et sortilegijs, 94vo-
100vo; De’Marsili, Tractatus de questionibus, 5vo-6vo. 
151 ‘Si ha a procurare et si procurara con effeto la punitione esemplarissima et severissima.’ 
BibAng Ms. 883 f. 13ro. 
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geestelijkheid de rol weggelegd van inquisiteurs, in een structureel wantrouwen 
jegens iedere spontane uiting van devotie onder leken. Gallonio neigde daaren-
tegen naar een meer afwachtende houding. Hierbij hoorde ook een meer gede-
centraliseerde structuur, waarin plaatselijke autoriteiten observeerden met 
welke tekens van heiligheid een locale verering gepaard ging, zonder deze 
verering onmiddellijk te onderdrukken. 

Voor formele, publieke erkenning van een kandidaat als heilige belij-
der, waren christelijke deugden essentieel. Wonderen waren daarnaast echter 
noodzakelijke aanwijzingen voor de bijzondere staat van genade van de kandi-
daat en dienden daarmee als juridisch bewijs voor diens goddelijke uitverko-
renheid. Gallonio verzamelde voortvarend berichten van wonderen, veelal 
wondergenezingen en wonderbaarlijke lichamelijke eigenschappen van de 
kandidaat zelf. Het juridische onderzoek naar de lichamelijke tekens van de 
heiligheid van belijders kreeg concreet vorm in de autopsie. In eerste instantie 
diende de anatomische sectie om kennis te verwerven over de verborgen bin-
nenkant van het lichaam. De opdeling, distributie en aanbidding van relieken 
van het lichaam van de heilige na canonisatie is daarentegen te vergelijken met 
de openbare dissectie van een crimineel na de terechtstelling. Dit kwam neer 
op het zichtbaar maken van het oordeel waartoe de bevoegde instanties in 
beslotenheid waren gekomen. 

Het martelaarschap was een delicate gebeurtenis waar de vroegmoder-
ne kerk weinig jurisprudentie voor ontwikkelde, omdat het moeilijk was vast te 
stellen of een martelaar was gedood omdat hij christelijk was en niet vanwege 
bijvoorbeeld hoogverraad aan een vorst. De essentie van het martelaarschap 
was de getuigenis en het geweld had slechts signaleringswaarde. Gallonio’s 
martelaarstraktaat paste daarom, in tegenstelling tot de Vita van de belijder 
Neri, niet in het bestaande juridische kader voor canonisatie. Het traktaat, 
waarin Gallonio juist de mechanismes van het geweld tot in den treure be-
schreef, laat wel zien dat hij de beproevingen waar vroegchristelijke martelaars 
aan waren onderworpen, gelijk stelde aan juridische foltering en lijfstraf zoals 
deze in zijn eigen tijd voorkwamen. Met name in de Latijnse versie van het 
traktaat heeft hij, om de martelingen plausibel te beschrijven, zijn toevlucht 
genomen tot de seculiere rechtstheorie en -praktijk. De priester stelde het 
martelaarschap voor als een sacrale omkering van strafrechtelijke foltering en 
executie.  

Gallonio zette zich daarmee opnieuw af tegen de wereldlijke ambities 
van juristen die trachtten door middel van doorwrochte procedures orde op te 
leggen aan de maatschappij. De priester had voornamelijk oog voor de uiterlijke 
aspecten van deze procedures, de wonderen, de autopsie en de folteringen. Het 
geloof in God dat belijders en martelaars deelden, was voor hem belangrijker 
dan de door mensen bedachte wetten en regels. 



Heiligenverering en recht 
 

 145 

Afbeeldingen hoofdstuk 3 
 

 
3a - Eerste blad van vita van Juan de Sahagún, geschreven door kardinaal Silvio Anto-
niano, afgeschreven door Antonio Gallonio. BibVal Ms. H.3 f. 190ro. 
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3b - Eerste blad van breve van Clemens VIII, 19 juni 1601, waarmee hij aan de augustij-
nen van Salamanca het recht verleent het officium te reciteren ter ere van Juan de 
Sahagún, afgeschreven door Antonio Gallonio, in eigen dossier in Biblioteca Vallicellia-
na. BibVal Ms. H.18 f. 403ro. 
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3c - Eerste blad van breve van Clemens VIII, 19 juni 1601, waarmee hij aan de augustij-
nen van Salamanca het recht verleent het officium te reciteren ter ere van Juan de 
Sahagún, afgeschreven door Antonio Gallonio, document van de Congregatio de Sacris 
Ritibus in Archivio Segreto Vaticano. ASV Cong. Rituum, Processus Vol. 2824 f. 202ro. 




