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6.1 Inleiding 
Gallonio’s hagiografische werken zijn deelcollecties van een grote verzameling 
getuigenissen met een emblematische betekenis. Alle teksten, beelden en 
objecten die betrekking hadden op heiligen waren tekens die verwezen naar de 
goddelijke genade die zich in hen manifesteerde. Tommaso Bozio publiceerde 
in 1591 de eerste editie van De signis Ecclesiae Dei, zijn werk over de tekens 
van de kerk van God.1 Hij verdedigde hiermee de aanspraak van de katholieke 
kerk de enige ware kerk te zijn. Heiligen hebben een groot aandeel in deze 
tekens. Bozio heeft de tekens geïdentificeerd, geïnventariseerd en gecategori-
seerd. De rigoureuze ordening van allerlei observaties en flarden kennis die 
Bozio in De signis ecclesiae Dei en in andere werken aanbrengt, kenmerkt ook 
Gallonio’s oeuvre. Gallonio presenteerde het hagiografische materiaal dat hij 
verzamelde eveneens als geordende collecties signa, tekens van goddelijke 
genade. 
 De historia sacra van Gallonio verliep niet alleen lineair chronologisch, 
maar herhaalde zichzelf ook, was typologisch georganiseerd en kon daardoor 
actueel zijn. Gallonio’s hagiografische werken hadden actuele relevantie voor 
juridische vraagstukken, voor zielenheil en voor het lichamelijke heil dat daar-
aan was gekoppeld, en voor de techniek van het martelaarschap. Het typologi-
sche, achronologische karakter van historia sacra bepaalde hoe Gallonio hagio-
grafische kennis verzamelde, ordende en presenteerde. Historische en geogra-
fische kenmerken waren geen definiërende eigenschappen van de heiligen. 
Ongeacht de situatie waarin zij hadden geleefd waren zij gelijkwaardige tekens 
in de historia sacra. Gallonio verzamelde dan ook alle getuigenissen van heili-
gen die hij kon bemachtigen. Zowel zijn gepubliceerde als zijn ongepubliceerde 
werken zijn producten van de collectie hagiografische getuigenissen die hij in 
zijn verzamelwoede bijeen bracht.  
 Deze getuigenissen zijn een combinatie van gezaghebbende teksten en 
empirische waarnemingen. Gallonio ordende de getuigenissen, maakte een 
afweging van hun waarheidsgehalte, en presenteerde hen als tekens aan zijn 
publiek. De samenwerking die hij aanging bij het vergaren van tekstuele en 
empirische getuigenissen, de logische classificatie die hij aanbracht in dit 
materiaal en de emblematische representatie van het materiaal in zijn publica-
ties zijn aspecten die zijn hagiografische verzameling gemeen heeft met de 

                                                 
1 Tommaso Bozio, De signis Ecclesiae Dei I Libri 24 en II Libri 12 (Rome, Bonfadini, 1591). 
Ik heb gebruik gemaakt van de editie Tommaso Bozio, De signis Ecclesiae Dei libri XXIV 
(Keulen, Gymnicus, 1592-’93). 
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meest uiteenlopende verzamelingen die geleerden in de vroegmoderne tijd tot 
stand brachten. 
 Gallonio’s werk laat zich daarom vergelijken met verzamelingen in 
andere werkvelden, oudheidkundige verzamelingen van artificialia maar ook 
natuurhistorische verzamelingen van naturalia. Geestelijken eerden God door 
gezaghebbende teksten te gebruiken als leidraad voor het formuleren van 
kennis en het inrichten van de kerkgemeenschap. Seculiere geleerden eerden 
God door onderzoek te doen naar zijn schepping, in de vorm van natuurfeno-
menen of juist menselijke producten. Terwijl Gallonio als geestelijke in de 
eerste plaats teksten verzamelde, kreeg hij ook te maken met de materiële 
sporen die heiligen in deze wereld nalieten. Zijn werk vertoont dan ook gelijke-
nissen met dat van de verzamelaars van verscheidene andere categorieën van 
kennis, teksten en objecten. Gallonio was een verzamelaar van wat ik sancti-
monialia noem, elementen van kennis die verwijzen naar een deel of de totali-
teit van de schare heiligen. De sanctimonialia bewerkte hij in zijn geschriften 
tot bruikbare emblemen die verwezen naar de goddelijke genade. 
 

6.2 Verzamelen 
Gallonio verzamelde een grote verscheidenheid aan getuigenissen die betrek-
king hadden op heiligen. Zijn verzamelwoede inspireerde hem tot een werkwij-
ze die in een aantal aspecten overeenkomsten vertoont met die van de wereld-
lijke geleerden waarover hij zich als geestelijke ontfermde. Hij werkte samen 
met een fijnmazig netwerk van correspondenten die actief voor hem zochten 
naar de hagiografische getuigenissen waarin hij geïnteresseerd was. Deze 
getuigenissen waren indien mogelijk ooggetuigenverslagen en anders zo dicht 
mogelijk bij het gebeurde en zo kort mogelijk erna tot stand gekomen. Gallonio 
stelde belang in de materiële aspecten van getuigenissen, deels omdat deze 
aspecten aanzetten tot devotie, maar deels ook omdat zij informatie oplever-
den ten behoeve van de historische reconstructie. 
 
Samenwerking bij het verzamelen 
Eerder was sprake van de ondervraging van Restituta, een jonge Romeinse 
christelijke vrouw in de derde eeuw. De historia die Gallonio van haar heeft 
opgenomen in zijn boek over Romeinse maagden verloopt volgens het sinds de 
Late Oudheid bekende stramien. Zij weigerde te trouwen omdat ze haar leven 
wilde wijden aan Christus en week uit naar Sora (de geboorteplaats van Cesare 
Baronio). Ze genas daar een melaatse en bracht een groot aantal bekeringen 
teweeg. Hiermee trok ze de aandacht van de lokale magistraat, Agathius, die 
haar en daarnaast nog enkele tientallen christenen ter dood liet brengen. Dit 
was in 275, onder keizer Aurelianus. 
 Gallonio documenteert het leven van Restituta zorgvuldig. Dat zij 
daadwerkelijk had bestaan bleek uit het feit dat er overblijfselen waren van 
haar lichaam, en bovendien uit het geschreven verslag van haar leven in de 
vorm van een vita of historia. Haar relieken bevonden zich in een kerk in Sora, 
aan haar gewijd, en een handgeschreven versie van haar levensbeschrijving was 
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daar ook te vinden. Gallonio meldt dat verantwoordelijken van de kerk een 
kopie van deze vita naar Baronio hadden gestuurd. Dit afschrift bevond zich 
inmiddels in ‘onze bibliotheek’, de bibliotheek van de Congregatie van het 
Oratorium. Gallonio legt in een opmerking bij de historia van Restituta uit dat 
het Martyrologium Romanum nog een andere heilige Restituta noemt. Zij was 
onder keizer Valerianus aan de Noord-Afrikaanse kust ter zee gelaten, in een 
bootje met brandende vodden en pek, en geland in Ischia. Deze Restituta 
genoot sindsdien grote verering op Ischia en in Napels. Een handgeschreven 
exemplaar van de geschiedenis van deze Restituta was te vinden in de kerk die 
in Napels aan haar is gewijd.2 
 In de serie manuscripten, toegeschreven aan Gallonio, komen twee 
stukken voor over een heilige Restituta. Het ene stuk is geschreven in een 
ander handschrift dan dat van Gallonio. Het is een tekst over de Restituta 
waaraan hij in de Historia delle sante vergini romane een hoofdstuk wijdt. De 
tekst is bedoeld om hardop te lezen: ze is verdeeld in lectiones. Het stuk is los 
ingebonden, het maakt geen deel uit van een groter geheel. Gallonio heeft in de 
bovenmarge haastig bijgeschreven: ‘Restituta maagd en martelares’, en in de 
linkermarge heeft hij de liturgische feestdag grof ingevoegd: ‘27 mei’.3 Dit is 
het stuk waarop hij zijn tekst in de Historia delle sante vergini romane heeft 
gebaseerd. Een ander stuk, dat hij zelf heeft afgeschreven, gaat over de Restitu-
ta die onder Valerianus van Noord-Afrika naar Ischia was gedobberd. Ook aan 
dit stuk heeft hij de datum van de liturgische viering van de heilige maagd later 
toegevoegd: ‘17 mei’, waardoor onmiddellijk te zien is dat het om een andere 
vrouw gaat, wiens verering bovendien op een andere dag in de liturgische 
jaarcyclus valt. Onder de titel, ‘Passie van de H. Restituta maagd en martelares’, 
staat de herkomst van de tekst: ‘Uit de kerkelijke geschriften van de stad 
Napels’.4 Dit is de tekst waarnaar hij verwijst in zijn opmerking over de tweede 
Restituta. 

Oude teksten, bij voorkeur zo vroeg mogelijk, waren Gallonio’s eerste 
en voornaamste bron van kennis. De vorming van het kernbestand van de 
oudste manuscripten van de Biblioteca Vallicelliana is onder meer te danken 
aan zijn verzamelwoede. Hij zorgde ervoor dat abt Giacomo Crescenzi vanaf 
september 1592 de bibliotheek van het Oratorium in meerdere schenkingen 
verrijkte met een dertigtal codices uit diens abdij Sant’Eutizio in Norcia, manu-

                                                 
2 ‘L’originale di questa Historia si tiene nella Chiesa di Sora, di cui Restituta è protettrice, 
della quale ne havemo copia nella nostra libraria, mandata già da quella Chiesa al P. Cesare’; 
‘Scrive il medesimo Martirologio Romano di una Santa di questo nome a’17. di Maggio, [..] 
L’Historia di questa Santa Vergine si trova in Napoli, nella Chiesa à lei dedicata [..]’, Gallonio, 
Historia delle sante vergini romane, 97. 
3 ‘Restituta V. et M.’; ‘27 Maii’, BibVal Ms. H.4 f. 307ro. 
4 ‘Passio S. Restitutae virginis, et martyris. Ex Neapolitanae Civitatis ecclesiasticis tabulis.’ 
BibVal Ms. H.4 f. 191ro. 
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scripten waarvan een deel uit de elfde eeuw dateerde. Deze banden bevatten 
vele hagiografische teksten.5  

Naast teksten vormden relieken wezenlijke documentatie van het be-
staan en de de erkenning van heiligen. Abt Crescenzi liet in 1594 de relieken 
van Eutitius en Spes, de beschermheiligen van zijn abdij, opdiepen uit hun 
bewaarplaatsen respectievelijk achter het altaar en in het koor van de abdij-
kerk. Hij liet hen in een loden doos in een nieuwe houten kist onder de grond 
achter het hoofdaltaar plaatsen. De hoofden liet de abt apart in houten kistjes 
in de sacristie plaatsen in afwachting van het gereedkomen van twee zilveren 
houders in de vorm van hoofden van clerici. Een enkel botje heeft Crescenzi in 
een verzilverde kristallen houder laten zetten, zodat iedereen dit in de sacristie 
kon komen bewonderen en aanbidden. Teksten en objecten gingen in de heili-
genverering voortdurend samen. Tegelijk leverden objecten en gebeurtenissen 
waarin de objecten centraal stonden, zoals deze translatio door toedoen van 
Giacomo Crescenzi, weer nieuwe teksten op die dienden ter certificering van 
het gebeurde en ter publicatie en herbeleving ervan. Gallonio heeft een verslag 
van de herbegrafenis uitgeschreven en opgenomen in zijn dossier. Het oor-
spronkelijke verslag van de translatio-ceremonie bevond zich in het archief van 
de abdij in Norcia, niet de meest toegankelijke plaats, maar Gallonio had op 
basis van dit origineel voor geïnteresseerden een verkorte versie uitgeschreven 
en meegenomen naar Rome.6 

Samenwerking was voor Gallonio’s verzameling erg belangrijk. Verza-
melaars van alle soorten objecten, of het nu ging om teksten, relieken, antieke 
voorwerpen of planten en dieren, onderhielden een uitgebreid sociaal netwerk. 
Het verzamelen van oudheden en natuurlijke objecten was sinds de Middel-
eeuwen een activiteit die in vorstelijke en monastieke kringen samenging met 
het vergaren van boeken. Gallonio’s inspanningen om hagiografische teksten 
bij elkaar te krijgen, waren een specifieke variant van dit verzamelen, net zoals 
verzamelaars in de zestiende eeuw specifieke collecties gingen afbakenen van 
bijvoorbeeld stenen, portretten of Griekse manuscripten.7 De drukpers, de 
levendige correspondentie, en de organisatievorm van genootschappen bevor-
derden de snelle en veelvuldige uitwisseling van informatie.8 De toename van 

                                                 
5 Antonio Cistellini, San Filippo Neri, l'Oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e 
spiritualità (Brescia 1989) II, 810-811; Anna Maria Giorgetti Vichi en Sergio Mottironi ed., 
Catalogo dei manoscritti della Biblioteca Vallicelliana I (Rome 1961) ix-xi, 3, 20, 187, 320. 
6 ‘[..] uberius ac plenius conscriptu. habetur in Archivio eiusd. Eccl.iae, a quo haec pauca 
brevitate consulentes referenda desumpsimus.’ BibVal Ms. H.18 f. 326ro. 
7 Giuseppe Olmi, L’Inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere 
nella prima età moderna (Bologna 1992) 176-179; Adalgisa Lugli, Naturalia et mirabilia: il 
collezionismo enciclopedico nelle Wunderkammern d’Europa (Milaan 1983) 13-16, 21, 29-
36, 61-73;  
8 Ann Blair, ‘Annotating and indexing natural philosophy’ in: Marina Frasca-Spada en Nick 
Jardine ed., Books and the sciences in history (Cambridge etc. 2000) 69-89, aldaar 69-89; 
Paula Findlen, ‘The formation of a scientific community’ in: Natural particulars. Nature and 
the disciplines in Renaissance Europe (Cambridge Mass. en Londen 1999) 369-400, aldaar 
390-392; Saverio Ricci, ‘I Lincei: l’invenzione della mediazione accademica. Nuova scienza, 
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beschikbare teksten en voorwerpen noopte de verzamelaars tot beperking. Het 
verzamelen van hagiografische teksten vormde hierop geen uitzondering. De 
manuscripten die tegenwoordig bekend staan als de hagiografische collectie 
van Gallonio, weerspiegelen zijn intensieve samenwerking met vele geestelij-
ken en leken, vooral in Italië maar ook daarbuiten. De werken die hij zelf 
schreef en waarvan hij de thema’s volgens een duidelijk criterium afbakende, 
illustreren de noodzaak tot specialisatie.  

Gallonio had in verschillende regio’s personen die voor hem hagiogra-
fische teksten verzamelden. Zij konden deze toevallig tegenkomen, of hiernaar 
actief op zoek gaan. Veel materiaal dat Gallonio verwierf en dat bewaard is 
gebleven, heeft betrekking op de heiligenverering in verschillende plaatsen in 
de Romagna. Het was een grootscheepse campagne om de relieken en hagiogra-
fische teksten in de Romagna volledig te inventariseren.9 De meeste brieven 
zijn gericht aan Fabrizio Paolucci, een prelaat aan het pauselijke hof die be-
trokken was bij het bestuur van de gebieden van de pauselijke staat. Zijn cor-
respondenten noemden deze geestelijke ‘Agente della Romagna’.10  

Een van de personen die Paolucci inschakelde, was Francesco Quaini 
uit Imola. Quaini moest voor de heren in Rome twee aspecten onderzoeken: 
van welke heiligen de inwoners van Imola de relieken vereerden, en welke vitae 
en officia op deze heiligen betrekking hadden. Dit zijn precies de twee types 
getuigenissen die ook in het geval van Restituta van Sora, en in het geval van 
Eutitius en Spes van Norcia voorhanden waren. Een maand na zijn eerste 
zending met vitae van Cassianus en Chrysologus, meldde Quaini aan Paolucci 
dat hij bij een jurist, Giuseppe Gibetti, andere geschriften had gevonden over 
de heilige Petrus Chrysologus. Hij had deze geschriften laten overschrijven, 
maar geen tijd meer gehad ernaar te kijken.11 Voor Quaini was het niet vreemd 
dat een jurist in het bezit was van hagiografische geschriften, waar elders niet 
of moeilijk aan viel te komen. Er komen meer leken voor onder de personen die 

                                                                                                                   
religione, vita civile’ in: C. Brice en A. Romano ed., Sciences et religions de Copernic à Galilée 
(1560-1610): actes du colloque international organisé par l’Ecole française de Rome. Rome, 
12-14 décembre 1996 (Rome 1999) 205-234; Stefano Zen, Baronio storico. Controriforma e 
crisi del metodo umanistico (Napels 1994) 80-92; Paula Findlen, Possessing nature: muse-
ums, collecting, and scientific culture in early modern Italy (Berkeley 1994) 346-392; Carlo 
Maccagni, ‘Le raccolte e i musei di storia naturale e gli orti botanici come istituzioni alterna-
tive e complementari rispetto alla cultura delle Università e delle Accademie’ in: Laetitia 
Boehm en Ezio Raimondi ed., Università, accademie e società scientifiche in Italia e in 
Germania dal Cinquecento al Settecento (Bologna 1981) 283-310. 
9 Reeds opgemerkt in Simon Ditchfield, Liturgy, sanctity and history in Tridentine Italy: 
Pietro Maria Campi and the preservation of the particular (Cambridge etc. 1995) 47-50. 
10 Door Francesco Quaini, Claudio Paci, Francesco Bandini: BibVal Ms. H.3 ff. 46vo, 47vo 
(‘della comune provincia agente generale’), 233vo, 244vo, 286vo, 287vo, 288vo. Zie verder 
Klaus Jaitner, ‘Der Hof Clemens’ VIII. (1592-1605). Eine Prosopographie’, Quellen und 
Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken 84 (2004) 137-331, aldaar 210. 
Zie voor Paolucci ook: Ferdinando Ughelli, Italia sacra sive De episcopis Italiae et insularum 
adjacentium (Rome, Tano, 1644-1662) I, 593. 
11 BibVal Ms. H.3 ff. 29ro-29vo. 
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Paolucci en Gallonio vroegen mee te werken bij het verzamelen van hagiografi-
sche getuigenissen. Een tamelijk uitgebreide briefwisseling is bijvoorbeeld 
bewaard gebleven tussen Paolucci en Claudio Paci, de contactpersoon in Rimi-
ni. Deze Paci ondertekende als ‘ridder’.12 

Ook de beroemde medicus Girolamo Mercuriale (1530-1606) liet zich 
in met het verzamelen van hagiografische teksten voor de Romeinse geestelij-
ken. Hij stuurde in 1595 vanuit Pisa een brief aan Paolucci en had hem kenne-
lijk ook al eerder geschreven. Hij had de vitae van de heiligen Potitus en Ephy-
sius laten kopiëren uit een liturgisch werk dat zich in de dom van Pisa bevond. 
Hij gaf ook zijn oordeel: hoewel het boek vol fouten zat, was het te begrijpen.13 
Een jaar eerder had Mercuriale overigens Federico Borromeo verzocht om een 
exemplaar van de vita van diens overleden neef Carlo. De aartsbisschop had 
geantwoord dat deze niet meer te vinden was.14 Mercuriale was blijkbaar zowel 
geïnteresseerd in antieke als moderne hagiografie. Het feit dat hij net als 
Fabrizio Paolucci uit Forlì kwam, kan aan de basis hebben gelegen van hun 
onderlinge contact. 
 De samenwerking bij het verzamelen overlapte met de wederzijdse 
steun in kerkelijke of wereldlijke carrières. Deze verwevenheid van persoonlijke 
carrières en samenwerking op verschillende intellectuele terreinen gold voor 
alle verzamelaars, van sanctimonialia, arteficialia en ook naturalia. Michele 
Mercati hielp bijvoorbeeld niet alleen zijn voormalige leermeester Andrea 
Cesalpino werk te vinden aan het pauselijke hof, maar hij ondersteunde ook de 
Bolognese medicus en verzamelaar Ulisse Aldrovandi (1522-1605) bij diens 
pogingen in contact te treden met potentiële weldoeners, onder wie Fulvio 
Orsini (1529-1600) en Guglielmo Sirleto (1514-1585).15 Fulvio Orsini vormde 
samen met Onofrio Panvinio, Pirro Ligorio en Girolamo Mercuriale een groep 
geleerden die zich in de jaren zestig en zeventig met oudheden bezighield en in 
de gunst stond bij de familie Farnese, van wie Orsini de bibliothecaris was.16 
Een student van Mercuriale droeg een verzameling van diens lessen over 
huidziektes op aan kardinaal Sirleto, de Vaticaanse bibliothecaris die toezicht 
hield op de revisie van het Martyrologium Romanum, waarin Baronio in de 

                                                 
12 ‘Il Cavalier Claudio Paci’, BibVal Ms. H.3 f. 283ro. Brieven van Paci: BibVal Ms. H.3 ff. 40ro-
40vo; 69ro-69vo; 232ro-233vo; 243vo-244ro; 283ro-283vo; 284ro-284vo en 285ro-285vo; BibVal Ms. 
H.8I f. 230ro-230vo. 
13 ‘Ex lectionario Ecclesiae Archiepiscopalis Pisanae’, BibVal Ms. H.3 ff. 182ro-188vo. 
14 ‘Io ho differito il rispondere alla lettera di S.S. del xii per la speranza ch’io havevo di trovar 
una copia della vita del signor Cardinale mio, che sia in Cielo. Ma con tutta la diligenza, che 
io ho fatto usare, non se n’e potuto trovar alcuna ne per prieghi ne per prezzo. Ne S.S. si 
meravigli di ciò, perchè quell’opera fu stampata in Allemagna alcuni anni sono. E non 
capitorno in Italia se non pochissimi essemplari, che si spedirono subito’, BA Ms. G.260inf f. 
173ro. 
15 Findlen, Possessing nature, 373-374. 
16 Ingo Herklotz, Cassiano dal Pozzo und die Archäologie des 17. Jahrhunderts (München 
1999) 215-219. 
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jaren tachtig de leiding nam.17 Zowel Mercuriale als Mercati stonden in contact 
met de oratorianen. Francesco Maria Tarugi en Mercati spraken met elkaar 
eind 1592 terwijl ze te gast waren bij Silvio Antoniano, de prelaat voor wie 
Gallonio hagiografische teksten schreef die juridische toetsing konden door-
staan. Tarugi was bang dat hij het Oratorium zou moeten verlaten omdat de 
paus hem zou aanstellen als bestuurder van het hospitaal van Santo Spirito in 
Sassia. Mercati gaf hem advies over hoe hij zich hieraan kon onttrekken zonder 
de paus voor het hoofd te stoten. De Toscaanse medicus kreeg het jaar daarna 
zelf de bestuursfunctie bij het Romeinse ziekenhuis, vlak voor zijn dood.18 In 
de delicate omgangsvormen aan het pauselijke hof ondersteunden deze men-
sen elkaar. Het verzamelen en ordenen van hagiografische, historische en 
natuurlijke kennis was onderdeel van een breder patroon van voortdurende 
uitruil van gunsten en behartiging van belangen. 

Een vergelijkbaar netwerk van belangen en activiteiten is ook te trace-
ren rond de correspondentie over heiligen uit de Romagna. Een aantal van de 
mensen die voor Gallonio en Paolucci hagiografische teksten zochten, was 
namens de curie betrokken bij het bestuur van stadjes in de Romagna. Fabio 
Aresti (†1609), zelf oratoriaan, zond in juni 1595 vanuit Faenza aan Paolucci 
een stuk over de lokale heiligen.19 Aresti had de jurist Girolamo Tempestivi in 
februari opgevolgd als gouverneur van deze stad. Tempestivi had deze functie 
een jaar eerder gekregen nadat hij gouverneur was geweest van Imola, ongeveer 
zeventien kilometer naar het noordwesten. Deze jurist moet familie zijn ge-
weest van Fabio en Cherubino Tempestivi, wiens correspondentie over de 
processtukken van Chiara da Montefalco terechtkwam bij Gallonio. Cherubino 
Tempestivi was kamerheer aan het pauselijke hof.20 Zijn broer Fabio Tempesti-
vi had in 1585 een officium gepubliceerd van Johannes Cassianus, de patroon-
heilige van Imola. Dat de genoemde Francesco Quaini uit Imola in 1595 be-
trokken was bij het inventariseren en verzamelen van materiaal over heiligen 
in zijn stad, lijkt een logisch voortvloeisel van hetzelfde netwerk van oratoria-
nen en van bestuurders namens het pauselijke hof, waarin Paolucci en leden 
van de familie Tempestivi spilfiguren waren. Giacomo Quaini (1588ca.-1626), 
een verwant van Francesco, schonk later een exemplaar van Tempestivi’s 
officium van Johannes Cassianus aan de oratoriaanse bibliotheek, toen de 

                                                 
17 Giuseppe Antonio Guazzelli, ‘Cesare Baronio e il Martyrologium Romanum: problemi 
interpretativi e linee evolutive di un rapporto diacronico’ in: Massimo Firpo ed., Nunc alia 
tempora, alii mores. Storici e storia in età postridentina. Atti del Convegno internazionale 
Torino, 24-27 settembre 2003 (Florence 2005) 47-89, aldaar 55-58, 60-62; Girolamo 
Mercuriale, Sixteenth century physician and his methods: Mercurialis on diseases of the 
skin: the first book on the subject (1572) ed. en transl. Richard L. Sutton (Kansas City 1986) 
xxi, xxviii, 2-4. 
18 Cistellini, San Filippo Neri, II, 817-819; de aanstelling van Mercati als commendatore is 
beschreven in Bruno Accordi, ‘Michele Mercati (1541-1593) e la Metallotheca’, Geologica 
romana 19 (1980) 1-50, aldaar 4. 
19 BibVal Ms. H.3 176ro-179vo. 
20 Jaitner, ‘Der Hof Clemens’ VIII.’, 216, 219, 223; Cistellini, San Filippo Neri, II, 838. 
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jonge geestelijke uit Imola in 1610 zelf tot het Oratorium toetrad en hier 
voordrachten ging houden over het gedrag van mieren.21 

Behalve samenwerking was er ook rivaliteit. Tussen 1592 en 1595 wa-
ren er spanningen tussen Gallonio en Baronio.22 Dit conflict resoneerde in het 
netwerk dat Gallonio aansprak om zijn materiaal binnen te krijgen. Paolucci 
verzocht de ridder Paci begin 1595 om materiaal over de heiligen die werden 
vereerd in Rimini. Paci antwoordde dat hij het een en ander kon opsturen, 
maar eerst graag wilde weten voor wie het was. Hij had een vita van de heilige 
Gaudentius samen met ander materiaal al aan Baronio had gezonden en het 
leek hem niet zinvol hetzelfde geschrift nog een keer te laten kopiëren als zijn 
correspondenten in Rome er al over beschikten.23 Een maand later, toen Paci 
van Paolucci had begrepen dat deze het verzoek had gedaan namens Gallonio, 
schreef hij dat hij zich dan inderdaad de moeite zou besparen de Riminese 
heiligenlevens nog een keer te laten afschrijven. Gallonio kon beter eerst bij 
Baronio gaan informeren wat deze zoal van de ridder uit Rimini had ontvan-
gen.24 Dat Gallonio en Baronio, die lid waren van dezelfde orde en leefden in 
hetzelfde complex, van een correspondent uit Rimini te horen moesten krijgen 
dat zij op zoek waren naar dezelfde geschriften, laat zien dat de verhouding 
tussen hen begin 1595 nog niet geheel was genormaliseerd. Na de dood van 
Neri en de kardinaalscreatie van Baronio, zou de verhouding snel heel anders 
worden, blijkens de vitae van Flavia Domitilla, Nereo en Achilleo die Gallonio 
schreef in opdracht van de kardinaal op basis van hetzelfde hagiografische 

                                                 
21 Met de hand staat hierop geschreven: ‘Jacobi Quaini Imolensis necnon amicorum’, BibVal 
Ms. H.10 ff. 288ro-311ro; hoewel dit deel uitmaakt van de verzameling manuscripten waar-
van Gallonio een groot deel bij elkaar heeft gebracht, kan Giacomo Quaini dit drukwerk pas 
later in de collectie terecht hebben laten komen, aangezien hij pas rond 1588 is geboren. 
Cistellini, San Filippo Neri, III, 2215-2216. 
22 In § 1.3 is beschreven hoe Gallonio in 1592 het werk van Baronio wilde bekritiseren. 
Giuseppe Finocchiaro, Cesare Baronio e la Tipografia dell’Oratorio: impresa e ideologia 
(Florence 2005) 89-91. 
23 ‘[..] non mancarò di procurare, che le siano somministrate quelle vite, et cose che in tal 
materia possano esser di profitto all’amico suo, [..]. Non sò anco, che vita sia stata quella di 
S. Godenzo con certe appendici de SS. Mercuriale et Roffillo; che V.S. avisa esserle stata 
mandata l’altro giorno dal nro. s.or Gov.re. Ella potrà, parendole, avvertirmi di qualche 
particolare, et di quello che ha già in mano di Santi di Rimino il d.o scrittore; accioche 
soverchiamente, et con fatica frustatoria non se le desse ciò che tiene. Mi sarà anco caro 
intendere, chi sia questo autore, et l’intendimento suo, et il titolo dell’opera; et se per sorte 
fosse il m.to R.do P. Cesare Barone scrittore de gli Annali Ecc.ci. Il tutto per bene.’, BibVal 
Ms. H.3 f. 40ro. 
24 ‘Io ero pronto, et apparecchiato per far metter insieme, et mandar à V.S. le vite de’nostri 
Santi [..] mà havendo ricevuto la lettera di V.S., et inteso, che l’amico suo, per il quale ella 
cercava questo, è il P. Antonio Gallonio, compagno, ò convittore del P. Cesare Baronio, mi 
son restato da cotal fatica soverchia. Percio che mi trovo già haver scritto, et trasmesso 
sufficientemente quanto ci è in simil’occasione al sud.o m.to R.do, et dottissimo P. Baronio 
mio caro amico, et sig.re, onde non occorrerà di cercar’altro dintorno à Rimini al P. Gallonio, 
salvo che si farsi communicar al suo confratello P. Baronio quello, che li hò scritto, et 
comandato à questi mesi passati.’ BibVal Ms. H.3 ff. 243ro. 
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materiaal dat hij al jaren aan het verzamelen was.25 Baronio steeg toen snel in 
de kerkelijke hiërarchie en Gallonio was genoodzaakt zich dienstbaar op te 
stellen jegens zijn vroegere rivaal. 
 
Empirische observaties 
De directe en indirecte contacten leverden Gallonio teksten op die te maken 
hadden met de verering van heiligen. De correspondentie die de zendingen 
begeleidde, laat zien dat de betekenis van persoonlijke waarneming en materië-
le sporen bij het verzamelen van informatie over heiligen ambivalent was. 
Informatie over de fysieke hoedanigheid van getuigenissen droeg bij aan een 
correcte inschatting van de waarde van die getuigenissen, maar het was geen 
probleem als het informatie uit de tweede of derde hand was. 
 Hier en daar komt uit de correspondentie naar voren dat de materiële 
hoedanigheid van de bronnen van belang was. Medewerkers benadrukten dat 
ze met eigen ogen de teksten hadden gezien die ze hadden laten kopiëren, of de 
beelden of de objecten die ze hadden beschreven. Gallonio had van een onbe-
kende correspondent vitae gekregen van de heiligen Severinus en Victorinus. 
Deze tekst was, volgens het opschrift, overgeschreven uit een oud breviarium 
gemaakt van perkament. Het materiaal lijkt hier een indicatie te zijn voor de 
ouderdom van het liturgische boek.26 Orazio Bezzo stuurde op gegeven mo-
ment uit Forlì een perkamenten geschrift op, een bulle of decreet. Het geschrift 
had een zegel, ‘aan de lange kant’, van rode was. De materiaalbeschrijving is 
onderstreept.27 Zo hadden teksten een materieel, tastbaar, waarneembaar 
aspect, dat de contactpersonen vaak betrokken in hun reactie op de verzoeken 
om informatie. De empirische bekrachtiging van bevindingen vergrootte de 
waarde van de getuigenissen. 
 Waarneming was echter vaak niet direct, maar vond plaats via tussen-
personen. Een treffend voorbeeld hiervan leveren Gallonio’s twee handge-
schreven versies van de vita van Nicola Pellegrino, beschermheilige van de stad 
Trani in Campania. De originelen bevonden zich in het archief van de aartsbis-
schoppelijke kerk. Iemand had zijn kopieën voorzien van commentaar.28 Deze 
persoon uitte zijn twijfels over de juistheid van de eerste vita. Deze kwam 
namelijk niet overeen met de tweede versie, terwijl de commentator over de 
betrouwbaarheid van de tweede versie heel stellig was. De oorspronkelijke 
auteur hiervan, een zekere diaken Amandus, was immers ooggetuige geweest 
van het gebeurde. Bovendien kwam de beschrijving van de relieken van de 
heilige in deze tweede versie overeen met wat de commentator zelf had kunnen 

                                                 
25 Zie § 2.3. 
26 ‘Vita di San Severino et Vittorino cavata da un Breviario vechio de carta pecora della chiesa 
di San Severino.’ BibVal Ms. H.2 ff. 213ro-215ro. 
27 ‘Subito tornato di villa , trovato la presente scrittura in carta pecora con un sigillo grande 
alquanto longhetto di cera rossa , n’ho preso coppia , mandandola à V.S.’ BibVal Ms. H.3 f. 
445ro (onderstreping oorspronkelijk). 
28 BibVal Ms. H.2 ff. 58ro-100ro. 
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zien in de kathedraal van Trani.29 Zowel het feit dat de historische auteur 
Amandus bij de beschreven gebeurtenissen aanwezig was geweest als het 
bestaan van relieken die de correspondent persoonlijk had waargenomen, 
ondersteunden de juistheid van het beschrevene. Ter verificatie van de teksten 
en de bijbehorende indirecte waarnemingen voegde de secretaris van aartsbis-
schop Giulio Caracciolo van Trani bovendien een gezegelde verklaring toe, 
waarmee hij garandeerde dat de kanunnik en notaris Giovanni Battista Petruc-
ci de kopieën trouw naar het perkamenten origineel had gemaakt. De ooggetui-
genverslagen kregen daarmee een rechtsgeldige certificering.30 

Gallonio nam ook indirect kennis van een materiële getuigenis ter aan-
vulling op de geschreven vitae van Mercurialis, de beschermheilige van Forlì. 
Het ging om inscripties die het sterfjaar van de heilige documenteerde. Abt 
Cesare Mainardi van het klooster van San Mercuriale stuurde Gallonio in het 
voorjaar van 1595 een vita van de heilige, samen met een transcriptie van een 
marmeren plakkaat. Dit plakkaat bevond zich in een muur van de kapel van de 
kloosterkerk. Het had een opschrift dat zijn eigen herkomst beschreef: het was 
afkomstig uit de stenen wand van een kist waarin het lichaam van Mercurialis 
in 1232 was gevonden en waarin het gedurende vijftien dagen aan het publiek 
was tentoongesteld. De dertiende-eeuwse vinders hadden kunnen vaststellen 
dat het om Mercurialis ging, zo was in het opschrift te lezen, aan de hand van 
een loden plaat waarop het epitaaf van de heilige had gestaan: ‘Hier rust het 
lichaam van de zalige Mercurialis bisschop van Forlì, wiens sterfdag in waar-
heid [is] 30 april 156’.31 De abt leverde Gallonio een doorkijkje in de tijd, en wel 
op de eerste eeuwen van het christendom. In 1576 had de bisschop van Forlì 
deze oudere loden plaat met het opschrift aangetroffen onder het hoofdaltaar, 

                                                 
29 ‘Tutto questo che s’è detto sin’qua io l’ho per poco securo. Perche in alcune cose son 
contrarie l’attioni racontate in questa prima vita, alla vita sequente alla quale io do fede 
indubitatissima si perche l’autore scrive di veduta, si anco per le conformita le quali io son 
andato scorgendo nell’istessa patria dove è il corpo dell’ santo. Nella lettera io cennarò a 
V.R.a. li dubbi che m’occorrono ---’, BibVal Ms. H.2 f. 72vo. 
30 ‘Julius Caracciolus Dei, et Aplicae sedis gra. Archieps. Tranen. et Salpen. re. Universis, et 
singulis presentes inspecturis fidem facimus, et testamus, qualr. in Archivio nre. Metrop.nae 
Tranen. ecc.ae conservat.r quidam vetustissimus liber in carta membrana scriptus, in quo 
Vita Mors, et Translatio beati Nicolai Peregrini continetur ex quo libro de ordine et mandato 
nro. fuit facta pns. copia per D. Jo. baptam. Petrutium Canonicum p.tae nrae. eccliae., ac 
publicum aplica. aute. Notarium fidelem, atque legalem: Cuius scripturis publicis semper 
adhibita fuit, pro ut ad pns. plena ad hibetur. fides. In quorum & pntes. nra. manu subscrip-
simus, nro.que solito sigillo muniri Iussimus. Dat. Trani Die v. mensis Julii 1596 - Archieps. 
Tranen. Vinc.s Dethius secret.rius’, BibVal H.2 f. 100vo. 
31 ‘1232 In una tavoletta che haviamo appicata al muro, nella Cappella di Santo Mercuriale si 
leggono queste parole Ex tabula lapidea inventa in Arca Domini Mercurialis A.D. Mccxxxii 
tempore Gregorii Papae Federici Imperatoris xi Kalendas septembris Aperta fuit haec Arca 
per Dominum Albertum episcopum et Petrum Abbatem et expositum hoc Beati Mercurialis 
corpus quindecim diebus omnibus ad videndum in Arca inventa est lamina continens ut 
infra ex lamina plumbea inventa in eadem Arca In nomine Patris et filii et spiritus sancti. 
Hic requiescit corpus Beati Mercurialis episcopi liviensis obitus vero eius pridie kalendas 
Maii CLVI’, BibVal Ms. H.2 ff. 339ro-340ro, 346ro. 
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samen met in zijde gewikkelde botten, die doorgingen voor de relieken van de 
heilige Mercurialis.32 Girolamo Mercuriale, de medicus uit Forlì die vanuit Pisa 
ook met Paolucci correspondeerde over hagiografische teksten, had naar 
aanleiding van deze vondst een kapel laten inrichten in de kerk van San Mercu-
riale, waar hij de relieken van de heilige in liet plaatsen.33 

In Forlì waren, net als in Trani, de waarnemingen van de contactper-
sonen van Gallonio nuttige aanvullingen op de toegezonden teksten. In dit 
geval leverde de materiële getuigenis echter ook discussie op. Het grafschrift 
stemde namelijk niet overeen met de hagiografische overlevering. Volgens de 
geschreven traditie was bisschop Mercurialis in 359 aanwezig geweest tijdens 
een concilie in Rimini.34 Ook Claudio Paci was zich hiervan bewust, aangezien 
in een vita van bisschop Gaudentius, beschermheilige van Rimini, ook sprake 
was van de betrokkenheid van Mercurialis bij het concilie in die stad.35 Dit was 
uiteraard onverenigbaar met het gegeven dat Mercurialis in 156 was gestorven. 
Ene Antonio Numai probeerde hiervoor een oplossing te vinden, maar hij had 
geen geluk. Hij haalde de bibliotheek van de dominicanen van Forlì onderste-
boven, maar vond niets. Toen hij later toch nog een levensbeschrijving van de 
antieke bisschop aantrof, bleek ook deze tekst niet de bron te zijn die de hagio-
grafische traditie ontkrachtte en de bisschop met gezag in de tweede eeuw 
plaatste.36 Het was wel wenselijk dat het gezochte geschrift zou overeenstem-
men met de informatie die op het marmeren plakkaat en de loden plaat te 
lezen was. De intensieve samenwerking met lokale correspondenten leverde 
veel informatie op, maar ze maakte ook zichtbaar hoezeer de bestaande hagio-
grafische kennis gefragmenteerd en tegenstrijdig was. 
 Het was niet vanzelfsprekend kennis te funderen op materiële bron-
nen zonder hierbij teksten te betrekken. De redenering van Antonio Bosio bij 
de identificatie van de lichamen van de heilige Cecilia en haar metgezellen 

                                                 
32 Ordine et modo tenuto da monsig. Antonio Giannotto, vescovo di Forli, in celebrare il 
Giubileo dell’Anno Santo, et quello della peste (Cesena, Raveri, 1578) 19. 
33 Paolo Bonoli, Istorie della citta di Forli, intrecciate di varii accidenti della Romagna, e 
dell’Italia. Distinte in dodici libri (Forlì, Cimatti e Saporetti, 1661). 
34 Godefroy Henschen en Daniel van Papenbroek, Acta Sanctorum. Aprilis III (Antwerpen, 
Cnobbaert, 1675) 751-752. 
35 ‘Di piu con lettera lunga sotto li .12. Genaro prossimo li hò scritto, et di scarso sopra il 
sud.o S. Godenzo, et la difficoltà che nasce nella sua istoria, sopra S. Mercuriale, S. Roffilo, S. 
Manno, S. Girolamo, la Pentapoli, et Provintia di Rimino, [..]’ BibVal Ms. H.3 f. 243ro. 
36 ‘Hò faticato tutta mattina indarno p. V. S. nella libraria di S. Dom.co dove sò di haver altre 
volte veduto la vita di S. Mercuriale n.ro p.tettore, e alcuni de suoi miracoli, ma in q.ta 
matt.a hò rivoltato dal p.o fin all’ult.o tutti quei libri, nè hò potuto trovarla.’ 26 nov. 1594, 
BibVal Ms. H.8I f. 485ro; ‘Qui alligato sarà quel poco ch’io raccolsi di quei benedetti s.ti n.ri 
Tutellari’, 3 dec. 1594, BibVal Ms. H.8I f. 494ro; ‘M’incresce [sic] di non meritar ringratia-
menti, poiche la fatica è stata gettata. Altrevolte forse havrò più fortuna in servir V. S. se le 
piacerà commandarmi. In quelle mie bagatelle vedrà, ch’io non differisco tanto alla lamina, 
che per questo resti senza fede l’historia, ne tanto a questa che a quella non si possa credere, 
finche si trovi qualche cosa di piu momento, s’il Voragine sia tale, che levi il dubbio, sia 
giudizio di V. S. molto più fino che il mio.’ 10 dec. 1594, BibVal Ms. H.8I f. 493ro. 
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Valerianus en Tiburtius laat dit zien. In 1600 publiceerde hij een vita over deze 
vroegchristelijke martelaars, naar aanleiding van de vondst en de inspectie van 
hun lichamen een jaar eerder door kardinalen Paolo Emilio Sfondrati (1560-
1618) en Baronio. Bosio beschrijft in zijn vita hoe hun lichamen waren gevon-
den onder het altaar van de kerk van Santa Cecilia in Trastevere. Het eerste 
lichaam dat onder het altaar vandaan kwam was dat van Tiburtius, de zwager 
van Cecilia, het tweede lichaam dat van Valerianus, haar verloofde. Dit bleek 
uit de volgorde van de namen op de inscriptie die erboven hing. Bovendien 
ontbrak van het eerste lichaam het hoofd, en aangezien het hoofd van Tiburti-
us buiten de kerk in een tabernakel werd bewaard, moest deze romp van hem 
zijn. Bosio identificeerde de relieken op basis van persoonlijke waarnemingen. 
De tekst van de inscriptie had als bewijs echter voorrang boven de observatie 
van de stoffelijke resten zelf, hoewel het onthoofde lichaam van Tiburtius in 
dit geval een veel zekerder aanwijzing lijkt. Zelfs Bosio, die er om bekend staat 
als een pionier de catacomben te hebben verkend om met eigen ogen de schil-
deringen, sculpturen en relieken te onderzoeken, sloeg de tekstuele bron hoger 
aan.37  
 Gallonio’s interesse voor tastbare oudheden komt het meest concreet 
tot uiting in de inventarisatie van relieken van heiligen. Zijn correspondentie, 
met Fabrizio Paolucci als tussenpersoon, biedt inzicht in de belangstelling voor 
materiële resten van heiligen. Paolucci reisde zelf in 1598 door de regio ten 
noorden van de Appennijnen. In deze tijd trok een deel van de Romeinse clerus 
mee met paus Clemens VIII naar het noorden tijdens de inlijving van Ferrara 
bij de pauselijke staat. Ook Angelo Velli (1540ca.-1622), proost van het Orato-
rium, ging mee en heeft op de terugkeer vanuit Ferrara eind 1598 in het huis 
van Paolucci in Forlì overnacht.38 Paolucci stuurde van tijd tot tijd brieven naar 
Gallonio, waarin hij zijn ervaringen mededeelde, en begeleidende teksten. Hij 
noteerde een groot aantal relieken waarover hij onderweg hoorde, of die hij had 

                                                 
37 Antonio Bosio, Historia passionis S. Ceciliae (Rome, Paolini, 1600) 6. Ik heb in de Bibliote-
ca Vallicelliana het exemplaar geraadpleegd dat Gallonio in zijn bezit had, met de volgende 
signatuur: S.Borr.F.III.151. Voor de ontdekking van het lichaam van Cecilia en haar metge-
zellen: C. Franzoni, ‘“Urbe Roma in pristinam formam renascente.” Le antichità di Roma 
durante il Rinascimento’ in: A. Pinelli ed., Roma del Rinascimento (Rome 2001) 291-333, 
aldaar 334-335. Voor Bosio die als eerste systematisch empirisch onderzoek verrichtte in de 
catacombes: Massimiliano Ghilardi, Subterranea civitas. Quattro studi sulle catacombe 
romane dal medioevo all’età moderna (Rome 2003) 12-13, die zich in feite aansluit bij de 
historiografie die sinds de negentiende eeuw steeds opnieuw het oordeel van Giovanni 
Battista De Rossi heeft bevestigd: Giovanni Battista De Rossi, La Roma sotteranea cristiana, 
descritta ed illustrata (Frankfurt a. Main 1966, ongew. herdr. Rome 1864-1877) 26-46. Zie 
voor de belangrijkste publicaties over de christelijke oudheidkunde en de rol van Bosio 
daarin ook § 2.3. Een nuancering van deze interpretatie van de betekenis van Bosio voor de 
christelijke oudheidkunde: Simon Ditchfield, ‘Text before trowel: Antonio Bosio's Roma 
sotterranea revisited’ in R.N. Swanson ed., The Church Retrospective (Woodbridge etc. 
1997) 343-360, aldaar 353-358. 
38 Cistellini, San Filippo Neri, II, 1286. 
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gezien.39 Hij berichtte ook over opmerkelijke effecten die de materiële resten 
van heiligen teweegbrachten. In San Marino bevond zich, in de kerk gewijd aan 
de naamgever van de stad, behalve het lichaam van de heilige Marinus ook een 
stenen kuil. Deze kuil zou het bed geweest zijn van Marinus. Een uitstekend 
stuk steen had als hoofdkussen gediend. Wie rugpijn had, kon in de kuil gaan 
liggen om hiervan te genezen.40 

In Rimini had Paolucci onder andere de kerk van San Giuliano bezocht. 
Hier werd het lichaam vereerd van de heilige aan wie de kerk was gewijd, een 
martelaar uit de Balkan die met graf en al op de golven van de Adriatische Zee 
naar het strand van Rimini was gedreven.41 De heilige Julianus had volgens de 
hagiografische overlevering als jongeling de Romeinse terechtstelling van de 
culeus ondergaan: samen met beesten in een zak gebonden en in het water 
gegooid. Gallonio had Julianus in het martelaarstraktaat dan ook als voorbeeld 
genoemd van een martelaar die was terechtgesteld door middel van de culeus, 
ook al stierf hij in een zak met alleen slangen en ontbraken de andere dieren.42 
Paolucci meldde dat van de terechtstelling van de culeus de zak was overgeble-
ven. Dit voorwerp was van dezelfde categorie als de ungula in het Vaticaan: het 
was om te vereren (misschien ook om aan te raken en te kussen), en vervolgens 
om te relateren aan specifieke elementen van de tekstueel overgeleverde 
hagiografische kennis, in dit geval de manier waarop Julianus aan zijn einde 
was gekomen. 

Het hoofd in de kerk te Rimini was, vanwege de kleine tanden, herken-
baar als dat van de jongeling die Julianus was geweest toen hij stierf. Het hoofd 
kreeg daarmee een meer complexe functie dan het botje van Eutitius dat abt 
Crescenzi in kristal liet vatten, of het lichaam van Nicola Pellegrino dat in Trani 

                                                 
39 ‘Illustrissimo e Reverendo Padre mio osservatissimo. Per sua consolatione le mando 
queste memorie, che in viaggio hò così notate; [..]’ BibVal Ms. H.3 f. 15ro. 
40 ‘Dentro à S. Marino c’è il corpo di detto santo, [..] dentro però la chiesa una fossa, che 
dicono era il suo letto, et da capo il sasso è alquanto rilevato, che serviva per guanciale. 
Diccono, che chi patisce di dolore di schiena hà giovamento entrandovi dentro [..]’ BibVal 
Ms. H.3 f. 16ro. 
41 ‘Nella Chiesa di S. Giuliano vi è il sepolcro del Santo Giuliano quale venne à galleggiare sul 
mare con quattro facole accese e si fermò al Lido di Rimino e fù condotto à quella chiesa da 
doi bovi, et orationi di Cento Monachi, se ben in nissun modo s’era potuto movere. [..] la sua 
testa ha un pezzo con la cotica e pelo rosso, et i denti sono piccoli denotanti la sua gioventù , 
et essere ancora il sacco col quale fù gettato in mare.’ BibVal Ms. H.3 f. 17ro. 
42 ‘In differenti maniere furono i nostri Martiri precipitati ne’fiumi: [..] Giuliano serrato in 
un sacco in compagnia di molti serpenti; [..] Intorno à che si debbe avvertire essere stato, il 
culeo presso gli antichi un sacco grande di cuoio, in cui con un cane, gallo, serpente, e scimia 
si cucivano [..] e si sommergevano, in questo modo serrati, nell’acque, [..]; dirò solo, che non 
penso esser necessario affermare, che dentro il culeo si cucissero sempre tutti quegli animali, 
che sono stati da noi nominati nel principio di questo avvertimento, [..].’ Antonio Gallonio, 
Trattato de gli instrumenti del martirio (Rome, Donangeli, 1591) 139-140. In de Latijnse 
editie noemt Gallonio de heilige Julianus alleen in het algemeen als een slachtoffer van ‘in 
een gat in de grond, in stromend water, in een put of in een kalkoven gegooid worden’. 
Idem, De sanctorum martyrum cruciatibus liber (Rome, Congregazione dell’Oratorio en 
Zannetti, 1594) 217. Zie voor de bespreking van de culeus in de Latijnse editie § 3.4. 
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al sinds de elfde eeuw object van verering was. Het hoofd met de kleine tanden 
diende niet alleen om de heilige bij de toeschouwer in herinnering te brengen. 
De omvang van de tanden was een fysiek kenmerk van deze reliek, dat diende 
om de identiteit van de heilige Julianus te bevestigen. De reliek werd een 
historische bron. Dit was voor Gallonio van belang, omdat schrijvers van 
hagiografische teksten de identiteit van lokaal bewaarde objecten en de toe-
dracht van historische tradities niet meer voor lief konden nemen. Een kriti-
sche geest was geboden om geloofwaardige teksten te schrijven. Wat betreft 
Julianus was er in ieder geval reden tot argwaan. Paolucci had een monnik 
ontmoet, die bezig was de vita van de heilige te schrijven. De monnik had zijn 
twijfels over wat Paolucci over de heilige had gehoord (Paolucci zegt er overi-
gens niet bij of monnik twijfelde aan de identiteit van degene aan wie de sche-
del met de kleine tanden had toebehoord, aan de betekenis van de zak die zou 
duiden op de straf van de culeus, of aan de aankomst van Julianus over water). 
Paolucci liet weten het op prijs te stellen, van Gallonio te vernemen als hij hier 
meer over wist.43 
 De teksten en de relieken waren bewijsplaatsen voor de historische 
authenticiteit van het leven van de heilige en van de daaropvolgende cultus. 
Het omvangrijke netwerk van medewerkers stuurde Gallonio teksten, maar 
informeerde hem ook over de materiële kwaliteiten van getuigenissen, zowel 
van geschreven teksten als van epigrafieken, reliekhouders en andere cultusob-
jecten. Het identificeren van teksten en relieken stond in dienst van de vere-
ring van de heilige en maakte er tegelijkertijd deel van uit. Weliswaar bestond 
de collectie van Gallonio bijna zonder uitzondering uit teksten, wat een groot 
verschil lijkt met verzamelingen als die van Fulvio Orsini, Alfonso Chacón, 
Michele Mercati of Ulisse Aldrovandi, die materiële objecten bevatten, door de 
mens gemaakt dan wel afkomstig uit de natuur.44 Gallonio heeft niet zelf 
objecten ontvangen, of afgietsels of afbeeldingen ervan. Essentieel is echter dat 
de teksten in de verzameling van Gallonio iets aanwezig maakten. Dit konden 
heiligen zijn, hun relieken, of een instrument waarmee ze waren gefolterd. 
Behalve het object zelf, kon ook een illustratie of een verbale beschrijving ervan 
dienen om een object present te maken.45 Paolucci’s verslag van zijn reis door 
de Romagna had de waarde van een indirecte waarneming. 
 Gallonio koesterde de verzamelde getuigenissen, kopieën van teksten 
of berichten over beelden en objecten, als tekens die verwezen naar de talrijke 

                                                 
43 ‘E perche un Monaco di S. Giorgio in Alega, che sta al Convento di S. Giuliano in Rimino, 
dov’è il corpo di detto Santo, scrive la sua vita, e dubita di quanto ella vedrà dall’inclusa nota, 
supplico à rispondere, se può sapere cosa alcuna.’ BibVal Ms. H.3 f. 15ro. De ‘inclusa nota’ is 
de lijst met relieken die Paolucci op zijn reis was tegengekomen, zie n. 39. 
44 Peter Burke noemt Gallonio samen met Orsini en Chacón in het artikel waarin hij betoogt 
dat in de loop van de zestiende eeuw de waarneming van objecten en beelden voor het eerst 
zonder tussenkomst van teksten kon dienen als informatiebron: Peter Burke, ‘Images as 
Evidence in Seventeenth-Century Europe’, Journal of the history of ideas 64 (2003) 273-
296, aldaar 280-282. 
45 Olmi, L’Inventario del mondo, 173-175. 
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heiligen die sinds de komst van Christus temidden van de zondige stervelingen 
hadden geleefd. Meestal maakten deze teksten, beelden en objecten deel uit 
van een overgeleverd genre van hagiografische representatie, zonder dat dit 
toelichting behoefde, maar soms ondersteunde de materiële kwaliteit of func-
tionaliteit van een getuigenis de historische geldigheid ervan, zoals het 
schaapsleer en de rode was van de geschriften van Orazio Bezzo, of de leren zak 
van de heilige Julianus. Wanneer de materiële hoedanigheid of functionaliteit 
een rol speelde, kon een getuigenis echter ook interesse wekken in andere 
contexten dan de kerkelijke heiligenverering.  

Tommaso Bozio had in zijn inventarisatie van de tekens van katholieke 
patientia het geval opgenomen van paus Pius V, die had geleden aan blaasste-
nen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de ketter Calvijn, die het op zijn sterfbed 
had uitgeschreeuwd, had de paus zijn pijn juist verwelkomd.46 Bozio kon de 
stenen die Pius kwelden niet onder de tekens van heiligheid scharen, aangezien 
de paus niet heilig was verklaard, hoewel hij een heilige reputatie genoot en 
Sixtus V zijn stoffelijk overschot in 1588 naar de basiliek van Santa Maria 
Maggiore had laten overbrengen in een herbegrafenis die voor de translatio-
ceremonie van de relieken van een heilige weinig onderdeed.47 Als voorbeeld 
van lijdzaamheid droeg de onverstoorbaarheid waarmee Pius V zijn blaasste-
nen onderging wel bij aan de verzameling tekens die de goddelijke uitverko-
renheid van de Roomse kerk documenteerde. De drie blaasstenen van Pius V 
zijn, toen hij ze eenmaal had uitgescheiden, ook door zijn medicus Michele 
Mercati geobserveerd, en geïllustreerd en beschreven in het grote verzamel-
werk over mineralen dat hij net niet heeft kunnen uitbrengen voor hij in 1593 
stierf. [afb. 6a] Ook Mercati wijst op de lijdzaamheid en de standvastigheid 
waarmee de paus deze zeer pijnlijke aangelegenheid had doorstaan.48 De drie 
stenen zijn voor de oratoriaan onderdeel van de verzameling tekens van de 
kerk, maar voor de medicus onderdeel van de verzameling mineralen die niet in 
bekende categorieën onder te brengen zijn. De kritische dimensie die in de 
kerkelijke aandacht voor devotionele objecten tot ontwikkeling kwam, bracht 
teweeg dat de beschouwing van dergelijke objecten in verschillende werkvelden 

                                                 
46 ‘Calvinum [..], qui extremis vitae horis [..], haud cessavit blasphemiis cuncta replere, [..]: 
exemplo dices Pii quinti, qui cum saevissimis calculi doloribus angeretur, illud identidem 
repetebat: Domine auge ad dolorem, dummodò augeas ad patientiam.’ Bozio, De signis 
Ecclesiae Dei, I, 843. 
47 Simona Feci, ‘Pio V, santo’ in: Enciclopedia dei Papi III Innocenzo VIII-Giovanni Paolo II 
Istituto della Enciclopedia Italiana (Rome 1986) 160-180, aldaar 178. Voor de herbegrafenis: 
Pietro Galesini, Translatio corporis Pii Papae Quinti beatae memoriae (Rome, Typographia 
Vaticana, 1588) 58-64. Minou Schraven heeft gewezen op de analogie met de translatio-
ceremonies zoals door Carlo Borromeo geïntroduceerd in Milaan: Minou Schraven, Festive 
funerals: funeral apparati in early modern Italy, particularly in Rome (s.l. 2006) 203-205. 
48 ‘Hos tres calculos appinximus [..]. Hi olim intrà vesicam Pii V. Pontificis Maximi reperti 
fuerunt, [..]. Difficillimae huius curationis nos quoque pars aliqua fuimus, patientiae, & 
invicti illius animi, cùm acerbissimis doloribus afficeretur, testes; quippe qui ei graviter 
aegroto noctu, atque interdiu pervigiles semper adfuimus.’ Michele Mercati, Metallotheca 
Vaticana ed. Giovanni Maria Lancisi (Rome, Salvioni, 1717) 177. 
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kon gaan overlappen. Dit gold voor de discussie over de mechaniek van het 
houten paard, vooral een gedachtenexperiment, maar het gold ook voor de 
interpretatie van concrete objecten, zoals een leren zak, de tandjes van een 
heilige, of steentjes in het lichaam van de paus. 
 Gallonio maakte met zijn hagiografische werk deel uit van een bredere 
verzamelaarscultuur. Woorden hebben in zijn verzameling het primaat. Voor 
zover de priester geïnteresseerd was in visuele en materiële bronnen, was dit 
vaak indirect, gemedieerd, via de verbale getuigenis van mensen die hij ver-
trouwde. Dat is een verschil met sommige verzamelende tijdgenoten. Gallo-
nio’s referentiekader was het totaal aan heiligen die in de katholieke liturgie 
werd vereerd. Wanneer alle teksten en objecten met betrekking op alle heiligen 
bij elkaar zouden zijn, zou de verzameling voltooid zijn. Ook dat is een verschil 
met verzamelaars van artificialia en naturalia, voor wie geen einde hoefde te 
komen aan de objecten en teksten.49 Toch was de werkwijze van het verzame-
len, het inschakelen van een grote hoeveelheid kennissen om zoveel mogelijk 
sanctimonialia bij elkaar te krijgen, voor Gallonio niet anders dan voor de 
verzamelaars van andere soorten collecties. Hij streefde naar een verzameling 
van alle mogelijke tekstuele, visuele en materiële getuigenissen van heiligheid 
die elkaar bevestigden en die hij kon rangschikken en presenteren als een 
zinvol geheel.  
 

6.3 Ordenen 
Gallonio heeft de elementen van zijn verzameling in zijn publicaties en in zijn 
onuitgegeven werken steeds consequent geprobeerd te ordenen. De criteria 
voor deze ordening waren niet ingegeven door devotionele associaties of door 
een symbolische hiërarchie van onderwerpen, maar eerder door logische struc-
turen, zoals chronologie, liturgie of mechanische werkzaamheid. Gallonio heeft 
de meeste werken die hij op basis van zijn hagiografische verzameling heeft 
samengesteld, logisch coherent geprobeerd te maken.  
 Wanneer Gallonio het levensverhaal beschrijft van de heilige maagden 
Praxedis en Pudentiana, bekend omdat zij de lichamen van de martelaars in 
Rome hielpen begraven en het bloed van de martelaars in een spons opzogen, 
loopt hij tegen een probleem aan. In het huis van hun vader Pudens had de 
apostel Petrus in het jaar 44 onderdak gekregen. Aangezien Praxedis en Puden-
tiana waren gestorven in 163 of 164 leken zij meer dan honderd jaar te zijn 
geworden. Gallonio vindt dit onwaarschijnlijk, onder meer omdat zulke oude 
vrouwen niet in staat waren geweest met een spons in Rome rond te gaan en 
lichamen te begraven. Hij oppert als mogelijke oplossingen dat het huis waar 
Petrus had verbleven naar Pudens was genoemd, hoewel deze toen nog niet 
was geboren, of dat Pudens heel jong was geweest ten tijde van de apostelen en 
zijn dochters op tamelijk hoge leeftijd had gekregen, of dat er twee verschillen-
de mannen waren geweest die Pudens heetten. Hij geeft de voorkeur aan deze 

                                                 
49 Paula Findlen, ‘The museum: its classical etymology and Renaissance genealogy’, Journal 
of the history of collections 1 (1989) 59-78, aldaar 65-66. 
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laatste oplossing en onderbouwt dit met de stelling van Aristoteles in het 
vierde boek van diens Physica, dat de uitleg die problemen op de eenvoudigste 
manier oplost, het dichtste bij de waarheid komt.50 Bij gebrek aan tastbare 
historische gegevens beroept Gallonio zich op de aristoteliaanse logica voor de 
oplossing van mogelijke inconsistenties. 
 Een vergelijkbaar geval is het probleem van Petronilla, die ‘dochter’ 
van Petrus wordt genoemd. Als zij een biologische dochter van Petrus was 
geweest, in plaats van een geestelijke dochter, was zij volgens Gallonio ouder 
dan 53 geweest toen zij het martelaarschap onderging. De edelman Flaccus was 
echter vlak voor haar dood verliefd op haar geworden en dat was volgens 
Gallonio, als zij toen al zo oud was, een contradictie, ‘om een term te gebruiken 
van de schole’ (de scholastieke traditie van commentaren op Aristoteles). Met 
de verwijzing naar de schole beroept Gallonio zich wederom op de traditie van 
de aristoteliaanse logica.51  
 Door te verwijzen naar de aristoteliaanse filosofie probeerde Gallonio 
als auteur een degelijke, onderlegde indruk te wekken. Dit betekent niet dat de 
priester pretendeerde een filosofisch werk te hebben geschreven. Werken van 
Aristoteles werden in de zestiende eeuw in veel contexten gelezen, in veel 
verschillende vormen, op verschillende niveaus van verfijndheid: van origine-
len in het Grieks aangevuld met opeenvolgende exegeses, tot compendia met 
excerpten en motto’s die vooral materiaal verschaften om geleerd te klinken.52 
Wel suggereerde Gallonio met dergelijke zinssnedes dat zijn argumentaties 
rustten op een solide fundering van logica.  
 Over het onderwijs dat Gallonio heeft genoten is weliswaar weinig 
specifieks bekend, maar het ging in ieder geval in de richting van filosofie en 
theologie. Deze achtergrond komt tot uiting in de strakke structuur die hij 
meestal aan zijn hagiografische werken gaf. Alle geschriften van Gallonio, met 
uitzondering van de Historia della vergine Helena di Casa Massimi, hebben een 
logische opbouw en verlopen volgens een vast stramien. De informatie is 
samengebracht in chronologische eenheden of thematische hoofdstukken. In 
het martelaarstraktaat heeft de auteur verwijzingen opgenomen naar de inter-
ne structuur van de tekst: hij leidt hoofdstukken in alsof ze deel uitmaken van 
een logische afwikkeling van onderwerpen en hij nummert de deelonderwer-
pen, die hij vervolgens een voor een afwerkt - hoewel hij soms afwijkt van zijn 
opzet. In beide edities van de Vita van Neri volgt Gallonio consequent een 

                                                 
50 ‘E questo è quanto per hora mi è piaciuto dire, lasciando all’arbitrio del lettore l’eleggersi 
qual di queste risposte più gli parerà conforme al vero; se bene à me piace assai dire, che 
sieno stati due Prudenti, massime perche, secondo, che dice Aristotele nel 4. della sua Fisica, 
quella opinione s’accosta più al vero, per la quale si possono con facilità sciogliere le diffi-
cultà, che intorno ad essa occorrono: dunque, &c.’ Gallonio, Historia delle sante vergini 
romane, 79-80. 
51 ‘[..] che implichi (per servirmi de’termini delle schole) contradittione, l’esser fanciulla, 
straordinariamente bella, & esser di età di 63. anni.’ Gallonio, Historia delle sante vergini, 
103. 
52 Charles B. Schmitt, Aristotle and the Renaissance (Cambridge Mass. etc. 1983) 34-63. 
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annalistische opbouw. Het traktaatje ‘De his quae praestari possunt nondum 
canonizatis’ heeft een geheel scholastieke opzet. Gallonio heeft het onderver-
deeld in vragen, die iedere keer een bevestigend antwoord moeten opleveren. 
Na de vraag komt steeds eerst een suggestie voor een ontkennend antwoord en 
vervolgens de oplossing waarmee Gallonio het negatieve antwoord weerlegt. 

In het martelaarstraktaat heeft Gallonio zijn kale en zakelijke werkwij-
ze ver doorgevoerd. Folteringen van christelijke martelaars kregen ook van 
andere auteurs in deze periode aandacht. Illustratief zijn de bijdragen van 
Justus Lipsius en de jezuïet Jacobus Gretser, die beiden traktaten hebben 
geschreven over kruisiging. Het verschil tussen de twee werken, dat van Lipsius 
over het kruisigen als een categorie van terechtstellingen en dat van Gretser 
over de ene, unieke kruisiging van Jezus Christus, is getypeerd als het verschil 
tussen een objectief oudheidkundig en een polemisch theologisch werk.53 
Lipsius heeft vele citaten uit de Latijnse en Griekse heidense literatuur aange-
voerd als bouwstenen van zijn betoog. Gretser heeft voor het merendeel naar 
kerkelijke auteurs verwezen en minder citaten opgenomen in zijn tekst. Gallo-
nio staat met zijn martelaarstraktaat tussen Lipsius en Gretser in. Een groot 
deel van zijn bronnen behoort weliswaar tot de martyrologie, maar een behoor-
lijk deel ook tot de antieke literatuur, terwijl hij scriptuur en patristiek maar 
mondjesmaat aanhaalt. Gallonio benaderde de methodes van het martelen net 
als Lipsius als algemene verschijnselen. Hij probeerde met becommentarieerde 
citaten uit zijn bronnen een reconstructie te maken van de verschillende 
categorieën van methodes van foltering. 

Dit heeft geleid tot wat een ‘taxonomie van martelingen’ mag heten. 
Ook de folteringen die Gallonio voorstelt alsof ze in een min of meer vaste 
chronologische serie voorkwamen, eerst het uitrekken op de equuleus, vervol-
gens het slaan, dan het openscheuren, en ten slotte het branden, heeft hij in de 
hoofdstukken drie tot en met zes van het martelaarstraktaat gegroepeerd als 
los voorkomende categorieën en onderverdeeld in varianten. De folterinstru-
menten hebben een plaats gekregen in categorieën, die op hun beurt zijn 
onderverdeeld in subcategorieën.54 In de categorie van instrumenten om mee 
te slaan onderscheidt Gallonio bijvoorbeeld de subcategorieën zweepriemen, 
stokken, staven, roedes, ‘schorpioenen’ (stekelige takken), ‘pezen’ (gesels) en 
‘loodsels’ (zwepen met metalen bollen aan het uiteinde). Deze subcategorieën 
werkt Gallonio vervolgens keurig uit, hoewel in een andere volgorde: na de 
zweepriemen volgen onmiddellijk de gesels, dan de staven en de stokken, 
vervolgens de roedes en de ‘schorpioenen’ en ten slotte de ‘loodsels’.55 Hij is 
overigens niet geheel consequent. Aan het einde van het hoofdstuk volgen 

                                                 
53 Jeanine de Landtsheer, ‘Justus Lipsius’ De cruce and the reception of the Fathers’, Neu-
lateinisches Jahrbuch 2 (2000) 97-122, aldaar 116-118. 
54 Gallonio, Trattato de gli instrumenti di martirio, 42-79; Idem, De sanctorum martyrum 
cruciatibus, 97-149. 
55 ‘staffili’, ‘flagri’, ‘bastoni’, ‘verghe’, ‘scorpioni’, ‘nervi’ en ‘piombate’, Gallonio, Trattato de 
gli instrumenti del martirio, 42-61; ‘lora’, ‘flagra’, ‘fustes’, ‘virgae’, ‘scorpiones’, ‘nervi’ en 
‘plumbatae’, Idem, De sanctorum martyrum cruciatibus, 97-127. 
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passages over slaag met de handen (vuisten, open hand) en met stenen, manie-
ren van slaan die hij in de inleiding niet heeft genoemd.56 In het Latijn wijkt hij 
bovendien meermalen uit naar onderwerpen die niet thuis lijken te horen in de 
systematische uitwerking van de categorie. Hij beschrijft de straffen die solda-
ten in het Romeinse leger ondergingen (ook geldboetes) en hij bespreekt de 
functie van de lictor, de Romeinse functionaris die als beul de geselwerktuigen 
hanteerde.57  
 Toch voerde Gallonio zijn taxonomie ver door, zoals blijkt uit hetzelfde 
hoofdstuk over instrumenten om mee te slaan. Hij beperkte de classificatie 
niet tot de hoofdindeling. Zo vormen de roedes, samen met de ‘schorpioenen’, 
weer een subcategorie waarin verschillende soorten instrumenten thuishoren. 
Roedes bestonden meestal uit houten boomtakken. Soms waren ze echter 
gemaakt van ijzer, die in het vuur konden worden gehouden om vervolgens de 
slachtoffers mee te slaan. Als ze van hout waren, konden ze glad zijn, of steke-
lig of knoestig. De gladde houten roedes waren gemaakt van het hout van 
verschillende soorten bomen: de iep, de berk, de wilg, de eik of de es. Als ze 
stekelig en knoestig waren, dan was het juiste woord scorpione, schorpioen. 
Niet alleen de functionaliteit van het martelinstrument, slaan, scheuren of 
branden, was relevant voor de classificatie. Ook het exacte materiaal waarvan 
de instrumenten waren vervaardigd vond Gallonio relevant voor een volledige 
kennis van de folteringen waaraan christenen hadden blootgestaan. De nogal 
complexe taxonomie van de roede was aanleiding alles nog eens te recapitule-
ren aan het einde van de desbetreffende paragraaf, wat als volgt in een schema 
valt uit te werken: 
 

 
 
Verzamelwerken over onderwerpen uit de oudheidkunde en de natuurstudie 
kenden vaak een vergelijkbare verfijnde classificatie van de deelonderwerpen. 
De auteurs hanteerden de classificatie bovendien vaak evenmin als Gallonio 
helemaal consequent. Michele Mercati ging in zijn werk over mineralen uit van 

                                                 
56 Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 50-52; Idem, De sanctorum martyrum 
cruciatibus, 117-122. 
57 Ibid., 100-105, 115-116. 

Roedes waren ..  

.. glad .. 

.. stekelig en knoestig (scorpio).

.. van boomtakken gemaakt ..

.. van ijzer.

.. van het hout van de iep.

.. van het hout van de berk.

.. van het hout van de eik.

.. van het hout van de wilg.

.. van het hout van de es.
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hoofdcategorieën als zouten, aluin, zeemineralen en vele andere. Ook ‘stenen 
gegroeid in bezielde wezens’ vormden bij hem een hoofdcategorie, waartoe 
bijvoorbeeld de bezoar behoorden, steenachtige brokjes uit de magen van 
geiten, en de cervi lacrimae, steentjes die werden geacht in de hoofden van 
herten te groeien. In zijn inleiding bij de hoofdcategorie van de ‘stenen ge-
groeid in bezielde wezens’, noemt Mercati deze een deelverzameling van de 
‘idiomorfe’ stenen. ‘Idiomorfe’ stenen, stenen met een karakteristieke vorm die 
hen ongeschikt maakte om in te delen op grond van materiaaleigenschappen, 
vormden de hoofdcategorie waarmee Mercati zijn verzamelwerk eindigde. De 
hoofdcategorie van ‘stenen gegroeid in bezielde wezens’ had dus eigenlijk een 
subcategorie van de ‘idiomorfe’ stenen moeten vormen.58 
 Ook uitweidingen over thema’s die volgens de logica van de classifica-
tie niet op hun plaats lijken, waren in oudheidkundige en natuurhistorische 
studies niet ongebruikelijk. Iemand als Ulisse Aldrovandi meanderde in zijn 
zoölogische beschrijvingen van de anatomie van de beesten via hun voorkomen 
in mythologische verhalen naar het gebruik ervan in heraldische afbeeldingen. 
Etymologie, gezegdes en mythologische voorstellingen waren niet minder 
relevant voor de beschrijving van natuurfenomenen dan de anatomie, de 
structuur of het gedrag.59 Zo vertrok ook Gallonio vanuit een systematische 
indeling, maar belandde bij de uitwerking van de individuele elementen regel-
matig op deelonderwerpen die, uitgaande van de mechanische indelingscrite-
ria, niet op hun plaats lijken. 
 De meeste informatie voor zijn taxonomie van de roede heeft Gallonio 
uit verschillende bronteksten bij elkaar gezocht. Zoals gebruikelijk, is zijn 
bronvermelding in de Latijnse versie vollediger dan in de Italiaanse versie. Hij 
is met een hele reeks plaatsen uit komedies van Plautus gekomen, als bron voor 
het gebruik van iepenhout voor het vervaardigen van roedes. Plinius heeft in 
zijn Historia Naturalis de roedes van berkenhout genoemd. Uit de hymne voor 
de heilige Romanus van Prudentius heeft Gallonio het gebruik van wilgenhout 
gehaald. Voor het hout van de eik en de es als grondstoffen verwijst hij naar 
respectievelijk de martelaarsaktes van de heiligen Agathius en Alexander. De 
classificatie is overigens niet alleen maar het resultaat van het slaafs knippen 
en plakken van antieke teksten. In het Italiaans voegt hij aan de uitleg bij de 
term ‘schorpioen’ nog een materiaalsoort toe, die niet in de antieke bronnen 

                                                 
58 Het begin van hoofdstuk 8, ‘Lapides Animalibus Innati’: ‘Distinctis in plura genera lapidi-
bus, quorum alios terrae similes, nullaque figura, alios certa aliqua figura praeditos esse, 
quos �διομόρφους Graeci vocant, supra diximus, ac quidem rursus horum aliquos intrà ipsa 
nasci animalia, aliquos intus à terra contineri; nunc de illis lapidibus qui innati animantium 
corporibus figuram aliquam habent, in hac parte disseremus, quos natura varietatis, ac 
differentiae causa in diversis diversorum animalium partibus generavit.’ Mercati, Metallo-
theca, 171. 
59 William B. Ashworth jr., ‘Natural history and the emblematic world view’ in: David C. 
Lindberg en Robert S. Westman ed., Reappraisals of the scientific revolution (Cambridge etc. 
1990) 303-332; Michel Foucault, De woorden en de dingen. Een archeologie van de menswe-
tenschappen transl. C.P. Heering-Moorman (Bilthoven 1973 [Parijs 1966]) 61-63.  
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voor de betekenis van deze term te vinden was. Wanneer in hagiografische 
teksten te lezen viel dat een martelaar was afgeranseld met de groene, stekelige 
tak van de granaatappelboom, heette ook deze tak volgens hem een ‘schorpi-
oen’. Het waren de eigenschappen van de takken van de granaatappelboom die 
de auteur brachten tot deze toevoeging. Om de martyrologische taxonomie van 
instrumenten om mee te slaan te vervolmaken, breidde hij de definities uit zijn 
bronteksten uit met behulp van zijn eigen logica.60 
 Een dergelijke inspanning om in de classificatie alle mogelijke bron-
fragmenten tot hun recht te laten komen, verricht ook Girolamo Mercuriale in 
zijn boek over lichaamsoefeningen. Zijn hoofdindeling bestaat uit ‘oefeningen 
omwille van zichzelf’ en ‘oefeningen die bewegingen in andere contexten 
imiteren’. De ‘oefeningen omwille van zichzelf’ kunnen oefeningen zijn in 
behendigheid of kracht- en conditietraining. De oefeningen in behendigheid 
omvatten springen, krijgsdans en balspelen (sphaeristica ofwel ludus pilae). In 
het balspel maakte het Latijn volgens Mercuriale onderscheid in de grote 
opgeblazen bal (follis), de kleine bal waarmee spelers jongleerden (trigonalis), 
de zware, met veren gevulde bal (paganica) en de voetbal (harpastum).61 De 
medicus heeft echter moeite om de classificatie sluitend te krijgen, aangezien 
Martialis het in een van zijn epigrammen heeft over de pila, de follis, de paga-
nica en het harpastum, terwijl pila (bal) eigenlijk de overige drie types omvatte. 
Omdat de triagonalis in Martialis’ gedicht mist, concludeert Mercuriale dat pila 
soms ook de subcategorie van de triagonalis kon aanduiden.62 
 Zo had Gallonio met de medicus uit Forlì gemeen dat ze een zeer fijne 
indeling in categorieën aanbrachten in de verschijnselen die zij bestudeerden. 
De taxonomie van Mercuriale volgens genera en species is een symptoom van 
zijn aristotelisch medische opleiding.63 De nadruk op classificatie zal bij de 
priester eveneens op de leer van Aristoteles zijn gebaseerd, hoewel er in zijn 
geval weinig specifiek medische opleiding aan vooraf is gegaan. Gallonio en 
Mercuriale zagen zich ook beiden geconfronteerd met de weerbarstige realiteit 
van informatiebronnen die elkaar soms tegenspraken en moeilijk in een slui-
tend systeem waren te vatten.  
 Gallonio suggereert dat het onderscheiden van de niveaus van classifi-
catie noodzakelijk was voor een exacte identificatie van de martelinstrumen-
ten. Sommigen verwarden bijvoorbeeld de lampades, langwerpige vuurtrom-
petten, met faces, fakkels. Deze verwarring ontstond volgens de auteur door-
dat deze mensen slechts het algemene genus in overweging namen. Het genus 
was in dit geval de hoofdcategorie van instrumenten om mee te branden, die 

                                                 
60 Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 45-47; Idem, De sanctorum martyrum 
cruciatibus, 105-107. 
61 Girolamo Mercuriale, De arte gymnastica libri sex (Venetië, Giunta, 1573) 82-131. De 
hoofdcategorieën zijn ‘[gymnastica] quae motus hominum a seipsis [factos speculatur]’ en 
‘[gymnastica] quae [motus] hominum ab aliis factos speculatur’.  
62 ‘Si enim sola quattuor pilae genera facimus, necessario cum ceterae nominentur, Trigo-
nalis sub pila simplici complectetur: [..]’, ibid., 91. 
63 Herklotz, Cassiano dal Pozzo, 217. 
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hij in dit hoofdstuk behandelde. 64 Wie op dit niveau bleef, zou faces en lampa-
des door elkaar halen.  
 Gallonio gebruikt een materiële bron ter ondersteuning van zijn 
bewering dat de lampades een afzonderlijke subcategorie waren van de instru-
menten om mee te branden. Hij voert aan dat er houders bestonden voor 
brandbaar materiaal, in de vorm van een pyramide, die de antieke Romeinen in 
de houten vuurtrompetten hadden gestoken zodat deze geen vlam konden 
vatten. Deze houders konden van terracotta zijn, waarvan exemplaren kenne-
lijk regelmatig in de ruïnes van Rome opdoken, maar ook van ijzer, wat bleek 
uit De re rustica van Lucius Columella.65 De materiële oudheden waren hier 
geen illustratie van de tekstuele bron, maar dienden ter aanvulling hierop om 
de classificatie compleet te maken. De houders van aardewerk en metaal 
komen vervolgens terug in een omslachtig betoog waarin Gallonio de 
mogelijkheid weerlegt dat de vuurkorven toch een soort fakkels waren: een 
houten trompet kon immers wel vuurvaste houders bevatten, maar zou met 
een lont of een kaars erin vlam vatten. De houders van terracotta zijn materiële 
oudheden van hetzelfde type als de kookpotten en -pannen die eerder zijn 
genoemd. Het zijn geen unieke, identificeerbare sculpturen of architectonische 
elementen, maar objecten uit het dagelijks leven die veelvuldig konden 
voorkomen. De manier waarop Gallonio de aardewerken pyramides opvoert is 
geheel in overeenstemming met de ‘de-historisering’ van de teksten die hij in 
het martelaarstraktaat bewerkstelligt. Het zijn zich herhalende elementen 
geworden van een niet aan chronologie gebonden categorie.  
 Dit was eind zestiende eeuw geen gebruikelijke manier om in geleerde 
werken materiële oudheden te behandelen. Mercati was met zijn vuurstenen, 
beschreven in de restcategorie van ‘idiomorfe stenen’, een van de weinigen die 
gebruiksvoorwerpen nauwkeurig bestudeerde zonder dat deze een esthetische 
waarde vertegenwoordigden of een connectie met de literaire geschiedenis 
hadden.66 Hij was overigens niet de enige. Mercuriale gebruikte in zijn boek 
over antieke lichaamsoefeningen bijvoorbeeld een concrete bodemvondst ter 
onderbouwing van de classificatie van strigiles, krabbers die bij het baden 

                                                 
64 ‘Sermo fit de lampadibus ardentibus (quas quidam, quia genus earum tantummodo 
considerant, cum facibus confundunt) in sanctorum martyrum Actis, [..]’ Gallonio, De 
sanctorum martyrum cruciatibus, 142-143. In de Italiaanse versie volgt dezelfde waarschu-
wing over het verwarren van niveaus van categorisering aan het einde van de paragraaf over 
de lampas in een avvertimento: ‘Confondono alle volte alcuni scrittori le lampadi con le faci, 
chiamandole faci, e non lampadi: il che s’è cagionato, perche havendo questi tali havuto 
solamente riguardo al genere loro, l’hanno cosi nominate.’ Idem, Trattato de gli instrumenti 
del martirio, 73. 
65 ‘Erano esse dunque, considerate le antiche, alcuni vasi fatti quasi à piramide, stretti nel 
fondo, e larghi da capo, di terra cotta, come fanno fede quelle che dalle ruine di Roma alle 
volte si cavano; ò di ferro, come Columella nel lib. 12. al 18. accenna, [..]’, Ibid., 72; ‘Erant 
autem vasa vel terrea, sicuti indicant illa quae ex ruinis huiusce urbis nonnumquam er-
uuntur; vel ferrea, veluti Columella innuit lib. 12. cap. 18.’ Idem, De sanctorum martyrum 
cruciatibus, 143. 
66 Zie § 2.3. 
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werden gebruikt om zweet en vuil af te schrapen. Mercuriale somt op van welk 
materiaal strigiles konden zijn: van ijzer, goud, zilver, hoorn, ivoor of brons. 
Van brons waren de exemplaren die onder de thermen van Trajanus waren 
gevonden (op de Colle Oppio, bij het Colosseum), waarvan Mercuriale een 
gravure had laten maken door Ligorio.67 [afb. 6b]  

Ook Alfonso Chacón, de dominicaan die boeken had uitgebracht over 
de martelaars van Cardeña en antieke militaire technologie, had aandacht voor 
gebruiksvoorwerpen, voor hun functie en hun vorm. In zijn boek over het 
Romeinse leger ging hij weliswaar uit van een iconografische bron, namelijk de 
reliëfs op de zuil van Trajanus, meer dan van wapens en ander krijgsmaterieel, 
maar hij reconstrueerde met behulp van deze afbeeldingen wel algemene types 
gebruiksvoorwerpen, zoals stukken wapentuig, wapenuitrusting en 
vervoersmiddelen.68 In een manuscript dat van hem is geweest en dat een 
mengelmoes is van oudheidkundige excerpten en tekeningen, staan tussen een 
grote hoeveelheid reliëfs, munten, medailles en portretbustes ook twee kruiken 
afgebeeld. In de toelichting bij deze afbeeldingen, over de varianten waarin 
dergelijke kruiken voorkwamen, staat een opmerking die aan het werk van 
Gallonio doet denken: ‘Die dagelijks in oneindige hoeveelheden in Rome 
worden opgegraven.’69 Naast de chronologische geschiedenis en het esthetische 
antiquarianisme bestond in de tweede helft van de zestiende eeuw ook in Italië 
dus aandacht voor meer functionele oudheidkunde, zij het in beperkte mate. 
De interesse voor gebruiksvoorwerpen en de ahistorische analyse hiervan kon 
evengoed voorkomen onder verzamelaars van artificialia en naturalia als onder 
verzamelaars van sanctimonialia. 

Gallonio was overigens ook binnen het Oratorium niet uniek met zijn 
aandacht voor de materiële en functionele kenmerken van objecten en feno-
menen die voorkwamen in historische literatuur. Baronio bespreekt in de 
Annales Ecclesiastici bijvoorbeeld omstandig wat de ‘wijn met mirre’ inhield die 
Christus volgens het Evangelie van Marcus tijdens de kruisgang aangeboden 
had gekregen. De vraag was onder meer of de drank, die Christus niet had 
aangenomen, een bitter brouwsel was van wijn en gal of juist een zoet en 
aromatisch mengsel. Baronio had hierbij hulp gekregen van Mercati, die hem 
uit zijn eigen verzameling mineralen een monster had doen toekomen van 
mirre afkomstig uit een Indiase boom. De oratoriaan had het zelf geproefd en 

                                                 
67 ‘Ferrei autem erant, vel aurei, vel argentei, vel cornei, vel eburnei, vel aerei, quibus 
strigmenta, & sordes exercitatorum a corporibus radebantur. Aerei strigiles erant quorum 
pictura hic ponitur, quive olim inter Traiani Imperatoris thermarum ruinas inventi sunt.’ 
Mercuriale, De arte gymnastica, 30. 
68 Herklotz, Cassiano dal Pozzo, 222-225. 
69 ‘Amphoram, quam antiqui quadrantal vocabant teste Festo, qui vult utrinque ansatam 
fuisse a nomine, fistileo, oblongam collo, subtus acutam. Quales infinitae indies Romae 
effodiuntur passim.’ Volgen twee tekeningen, links een lange, slanke, hoge amfoor met oren, 
die onder in een punt uitloopt; rechts een bol vat zonder oren. BibAng Ms. 1564 f. 51vo. Voor 
dit manuscript, dat Chacón heeft samengesteld: C. Schuddeboom, Philips van Winghe 
(1560-1592) en het ontstaan van de christelijke archeologie (Groningen 1996) 100-106. 
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vast kunnen stellen dat het een fijne zoete smaak had. Christus had dus een 
aangenaam middel geweigerd, in plaats van een drank die zijn lijdensweg juist 
nog zou hebben versterkt.70 Het historische commentaar op een evangelische 
tekst kon zonder problemen een natuurhistorische observatie incorporeren. 

Kennis over de natuur en kennis over cultuur hadden dezelfde tekstuele grond-
slag, zodat ook aanvullende informatie, verkregen uit empirische waarnemin-
gen, aan beide soorten kennis kon bijdragen zonder onoverkomelijke methodo-
logische drempels. 

Gallonio was omringd door geleerden die tastbare fenomenen beschre-
ven en categoriseerden, uitgaand van teksttradities maar deze voortdurend 
aanvullend en vergelijkend met eigen waarnemingen. Velen hielden zich bezig 
met min of meer opzienbarende natuurverschijnselen. Uitzonderlijke fenome-
nen en gebeurtenissen trokken de aandacht maar stelden onderzoekers ook 
voor dilemma’s. Eerder zijn Cesalpino, Vittori en Porti ter sprake gekomen die 
in hun competentie als medici de categorieën van het bovennatuurlijke en het 
natuurlijke zorgvuldig probeerden af te bakenen. Tegelijkertijd waren er tal van 
verschijnselen die niet aan de directe interventie van God toe waren te schrij-
ven, maar ook niet verliepen volgens de dagelijkse regelmaat van de natuur. Dit 
waren praeternatuurlijke of buitennatuurlijke fenomenen, weinig voorkomen-
de natuurfenomenen in een schemergebied tussen enerzijds de regelmaat van 
de natuur, de Schepping, en anderzijds de onkenbaarheid van God, de Schep-
per. Dergelijke fenomenen waren geen direct door God bewerkstelligde wonde-
ren (supernaturalia), maar wel zeldzaam, met ongebruikelijke eigenschappen. 
Praeternaturalia vereisten bij uitstek het verzamelen en ordenen van waarne-
mingen. Bestudering van dergelijke verschijnselen kon alleen door individuele 
gevallen te observeren en te beschrijven, waarna zij op basis van gemeenschap-
pelijke kenmerken in groepen konden worden ingedeeld.71  

                                                 
70 ‘Sed feliciter occurrit nobis D. Michaël Mercatus Miniatensis S. D. N. intimus familiaris, 
celebris aetate nostra Philosophus, rerum naturalium excultissimus [..] [Q]uin potius ipsam 
materiam ex myrrhae arbore incisam fluentem in massam coagmentari tradit; coloribusque 
ad speciem inductis, artem inde potoria fingere, quae in summis Populi Romani deliciis 
essent. [..] [T]alem phialam ex India per Lusitanos advectam, donoque sibi datam promebat 
ex sua Metallothèca Vaticana, [..] Sapor quoque idem videtur: vinum enim in ea phiala (quod 
nos experiri voluimus) magnam haurienti cum odore simul gratiam saporis exhibet.’ Cesare 
Baronio, Annales ecclesiastici (Rome, Typographia Vaticana, 1588-1607) I, 174. Het gaat om 
de bijbelse passage ‘[..] et dabant ei bibere myrratum vinum et non accepit [..]’, Marcus 
15:23. 
71 Nancy G. Siraisi, ‘Anatomizing the past: physicians and history in Renaissance culture’, 
Renaissance Quarterly 53 (2000) 1-30; Lorraine Daston en Katharine Park, Wonders and the 
order of nature, 1150-1750 (New York 1998) 135-158. Arnaldo Momigliano heeft al in de 
jaren tachtig van de twintigste eeuw in een kort essay de verhouding tussen geneeskunde en 
geschiedschrijving in de Oudheid besproken, waarbij ook hij als belangrijke overeenkomst 
tussen artsen en historici het registreren van feiten in individuele gevallen noemde: Arnaldo 
Momigliano, ‘La storia tra medicina e retorica’ in: Idem, Tra storia e storicismo (Pisa 1985) 
1-24, aldaar 11-13. 
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Juist de waterbronnen en waterlopen die Modio en Bacci bestudeer-
den, of de ‘idiomorfe mineralen’ in de Metallotheca van Mercati, golden als 
zulke unieke, praeternatuurlijke fenomenen. Deze vereisten een werkwijze 
waarbij observatie, beschrijving en categorisering van de individuele kenmer-
ken zwaarder wogen dan de toepassing van algemene natuurfilosofische prin-
cipes.72 Andrea Bacci had in zijn overzichtswerk over badcultuur bijvoorbeeld 
alle bijbehorende kennis over geologie, waterhuishouding en hygiëne bij elkaar 
gebracht, voor een groot deel op basis van literatuur, voor een deel echter ook 
op basis van empirische gegevens. Hij stelde dat hij ze niet geografisch, maar 
systematisch had opgezet, naar genera. Dit was volgens hem meer scientificus, 
in de aristoteliaanse zin van het woord scientia, systematisch.73 Op dezelfde 
manier was de indeling van martyrologische kennis in het martelaarstraktaat 
van Gallonio scientificus. Hij had genoeg voorbeelden om zich heen van geleer-
den die individuele natuurverschijnselen en oudheden met hun eigen kenmer-
ken uitputtend trachtten te documenteren en te categoriseren en het lag voor 
hem voor de hand zijn sanctimonialia volgens dezelfde opzet uit te werken in 
het martelaarstraktaat. 

In het hagiografische werk van Gallonio gingen martelinstrumenten 
fungeren als zelfstandige emblemen van martelaarschap. Ze kwamen los van de 
martelaars waarnaar ze verwezen. De instrumenten gaven daarmee ook aanlei-
ding tot omstandige technische reconstructies, waarbij de manier van redene-
ren hetzelfde was als die in werken over machinerie die niets met God of de 
geest te maken hadden. Ook andere objecten konden als emblemen voor 
heiligheid functioneren, en daarbij los komen van de heiligen waarnaar ze 
verwezen, maar ook van het hagiografische keurslijf waarin ze normaliter 
functioneerden. Een pregnant voorbeeld hiervan vormen de stenen die door de 
eeuwen heen in de lichamen van heiligen voorkwamen.  

Stenen die in het lichaam groeiden, door de mineralenverzamelaar 
Mercati geschaard onder de ‘idiomorfe stenen’, werden vaak beschouwd als 
praeternaturalia. De blaasstenen van Pius V had Mercati in de Metallotheca 
opgenomen onder de meer nobele stenen die in bezielde wezens waren ge-
groeid. Hij vergelijkt de kleur van de blaasstenen met die van de bezoar, de 
legendarische stenen uit Aziatische dieren, die sinds de Middeleeuwen werden 
beschouwd als een wondermiddel tegen alle mogelijke ziektes. Verder merkt hij 
op dat de stenen onderling precies even groot waren, iets wat ook uit de bijbe-
horende afbeelding blijkt.74 [afb. 6a] Hij suggereert hiermee dat de steentjes uit 

                                                 
72 Ian Maclean, Logic, signs and nature in the Renaissance. The case of learned medicine 
(Cambridge etc. 2002) 253-254, 269-271; Daston en Park, Wonders and the order of nature, 
135-158. 
73 Nancy G. Siraisi, ‘Historiae, natural history, Roman antiquity, and some Roman physi-
cians’ in: Gianna Pomata en Nancy G. Siraisi ed., Historia. Empiricism and erudition in early 
modern Europe (Cambridge Mass. 2005) 325-354, aldaar 338-339. 
74 ‘Hos tres calculos [..] eadem prorsus inter se, qua hìc monstrantur, magnitudine, propter 
coloris similitudinem, qua proximè ad lapides bezoarios accedunt, licèt maculae in medio, 
gypsi, aut tophi instar, ac durities ipsa eos ab ipsis secernant.’ Mercati, Metallotheca, 177. 
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de blaas van de paus vergelijkbaar waren met een van de vondsten in het 
lichaam van Chiara da Montefalco. In haar galblaas hadden medici drie steen-
tjes aangetroffen, gepositioneerd in de vorm van een driehoek. Het maakte niet 
uit of één steen werd gewogen, of twee, of alle drie tegelijk, steeds gaf de balans 
één ons aan. Dit werd in de veertiende eeuw expliciet geduid als een teken van 
de Heilige Drie-eenheid en zo beschreven ook Isidoro Mosconi en Iacopo 
Alberici het nog steeds in de vitae die zij in het decennium na 1600 uitbrach-
ten.75 

Ook de steentjes die Realdo Colombo had waargenomen in de lever van 
Ignatius van Loyola kregen na zijn dood onder de jezuïeten de waarde van een 
teken van drievuldigheid. De anatoom Colombo noemde in het verslag van de 
autopsie van Ignatius ‘bijna ontelbaar veel stenen, aangetroffen in de nieren, in 
de longen, in de lever, in de vena porta’. De secretaris van Ignatius, Polanco 
beschreef de stenen in de lever van zijn overleden leidsman weliswaar als 
gevolg van diens ascese, dus als een natuurlijk teken van zijn deugdzaam 
gedrag en niet als buitennatuurlijk of zelfs bovennatuurlijk teken van zijn 
heiligheid, maar hij maakte er wel van dat in de lever drie steentjes waren 
aangetroffen. Giovanni Pietro Maffei meldt in zijn vita van Ignatius zelfs dat 
Colombo in diens boek over anatomie had geschreven dat hij drie stenen in de 
vena porta had aangetroffen. Dit is niet waar, want Colombo had geschreven 
dat de stenen ontelbaar waren.76 De volgelingen van Ignatius maakten van de 
                                                 
75 ‘[..] fellis cistellam, de qua supra meminimus, à caeteris partibus seiunxerunt, ut Beren-
garius qui his omnibus interfuit, decreverat: hanc ubi duram offendit, medicis imperat, 
dividique iubet, quare tres rotundi globi solidi, ut cineres colorati inveniuntur imagine, 
colore, pondere pares, & in ipsa cistella ita dispositi, ut trianguli formam efficerent, à quibus 
(ut ante mortem retulit Clara) Trinitatis Sacratissimae arcana repraesentantur; siquidem 
communi consensu fertur, orbiculos ipsos inter se esse aequales, & pares pondere, non 
modo si separatim quisque accipiatur, verum etiam (quod humanum superat captum) si 
unus cum duobus, aut unus uni, aut omnes simul apponantur, aequale pondus reperiatur.’ 
Isidoro Mosconi, Compendium de vita, miraculis et revelationibus beatae Clarae de Cruce 
Montis Falconis oppidi in Umbria (Bologna, Rossi, 1601) 69-70; ‘Fù poi per commissione di 
detto Reverendiss. Vicario Generale aperta la cestella del fiele tra tredici, che seco havea 
condotti, & chiamati, & entro vitrovarono tre palle durissime, come incudi, meravigliose, le 
quali tutte tre poste in una bilancia, & dall’altra un peso verbi gratia un oncia, tutte tre 
pesavano un’oncia, levatene una, quelle due pesavano un’oncia, levatene due, la sola pesava 
un’oncia, una sola posta in una bilancia, contro un’altra sola pesava come l’altra, & due 
pesate contre la terza, pesavano tanto come quella sola, che adombrano il misterio della 
Santissima Trinità, nel quale vi è la distintione delle Divine persone, & l’equalità della 
maestà, & non è maggiore, ne più antiqua una persona dell’altra.’ Iacopo Alberici, Vita, e 
miracoli della B. Chiara detta Della Croce da Montefalco dell’Ordine Eremitano di 
Sant’Agostino (Rome, Robletti, 1610) 97. 
76 Colombo schrijft: ‘Lapides autem innumerabiles pene hisce manibus extracti, inventos in 
renibus, colore vario, in pulmonibus, in iecore, in vena portae, [..]’, Realdo Colombo, De Re 
Anatomica Libri XV (Venetië, Bevilacqua, 1559) 266-267. Polanco schrijft: ‘[..] Inspectum 
etiam fuit hepar, in quo tres inerant lapilli, ejusdem testes abstinentiæ, ex qua induratum 
fuit [..]’, in een brief, opgesteld kort na de dood van Ignatius van Loyola op 31 juli 1556, 
uitgegeven in: Joannes Baptista Sollerius e.a. ed., Acta Sanctorum. Julii VII (Antwerpen, Du 
Moulin, 1731) 509-510, aldaar 510. Maffei schrijft: ‘[..] Realdus Colombus, egregius ea 
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stenen die in zijn lichaam waren gegroeid zo op subtiele wijze sanctimonialia 
die verwezen naar de Drie-eenheid en dus naar zijn bijzondere staat van godde-
lijke genade, zonder dat zij uitsluitsel gaven over of hier sprake was van prae-
ternaturalia of miracula. 

Bozio had de drie blaasstenen van Pius V onder de tekens van lijd-
zaamheid geschaard, aangezien de paus nog geen kerkelijke verering genoot. 
Stenen in de lichamen van personen die al een zekere formele erkenning 
hadden gekregen als heilige, plaatste hij in een hoofdstuk met tekens van 
heiligheid, om precies te zijn het hoofdstuk van de ‘goddelijke stigmata van 
heilige lichamen’. De stenen van Chiara da Montefalco had hij met eigen ogen 
gezien (evenals de folterinstrumenten van de passie van Christus uit haar hart, 
die door de ouderdom wat waren uitgedroogd en gekrompen), en hij beschreef 
het wonder van hun gelijkblijvende gewicht.77 Hij vermeldt ook de drie stenen 
die in het hart van de dominicanes Margherita da Città di Castello (1287-1320) 
waren gevonden. Hierop waren enkele heilige voorstellingen afgebeeld ge-
weest, maar deze waren met het voortschrijden van de tijd inmiddels weggesle-
ten en niet meer te zien.78 Zo werden weinig glamoureuze voorwerpen tekens 
die verwezen naar de goddelijke genade, terwijl ze ook studieobjecten waren die 
zorgvuldige observatie vereisten om in de juiste categorie in te delen. Ook 
Gallonio voegde eenvoudige voorwerpen, zoals kookpotten en terracotta vazen, 
in zijn taxonomie van folterinstrumenten en maakte deze daardoor meteen tot 
martyrologische tekens. 

Het is overigens de vraag of Gallonio de voorwerpen ook daadwerkelijk 
altijd zelf heeft onderzocht, zoals Bozio in Montefalco en in Città di Castello en 
zoals Baronio in de mineralenverzameling van Mercati. De constatering dat in 
de ruïnes van Rome regelmatig potten, pannen en stukken aardewerk opdoken, 
vergde geen persoonlijke inspectie. De vorm en de eigenschappen van deze 
oudheden kon hij ook van iemand anders hebben vernomen. Zijn beschrijving 
van de ijzeren kam, gebruikt om het vlees van de lichamen van martelaars te 
scheuren, duidt hier wel op. Volgens de priester was deze kam, een term die 
voorkwam in de acta van martelaars, een kaarde, een simpel gebruiksvoorwerp 
om ruwe wol mee te bewerken. Dit bleek onder andere uit oeroude afbeeldin-
                                                                                                                   
tempestate sector, qui aperiendo interfuit, in hepatis vena, quae Porta dicitur, lapides tres 
sese invenisse testatur in suo de Anatomia libro.’ Giovanni Pietro Maffei, Ignatii Loiolae vita 
qui Societatem Iesu fundavit (Rome 1587) 118. 
77 ‘Vidi praeterea hisce oculis corpus Clarae virginis è Montefalco, & cor eius in quo insculp-
tus est Christ. cruci affixus, ex eadem carne flagra quibus est caesus, columna cui alligatus, 
omnia deniq. simulacra, quibus eius perpessiones referuntur, quamvis antiquitate temporis, 
edacique vetustate paulatim fiat, ut caro contrahatur, & exsiccata deprimatur, amittatque 
expressas & extantes effigies illarum rerum: [..]. Inspexi praeterea tres globulos carneos ex 
eade. eductos singulos eiusdem ponderis: [..]. Id est divinissimae Trinitatis insigne illustris-
simum.’ Bozio, De signis Ecclesiae Dei, II, 236-237. 
78 ‘Margarita Tiphernas fuit è familia sancti Dominici, huic defunctae apertum corpus, 
visceraque educta, in corde reperti tres pretiosissimi lapides, quibus depictae erant imagines 
quaedam sacrae, ut Raphael Razius narrat: quimvis illas nunc edax tempus obscurasse 
videatur.’ Ibid., II, 237. 
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gen waarop de heilige Blasius met dergelijke kammen onder handen werd 
genomen. Gallonio laat in het midden of hij een specifieke groep afbeeldingen 
in gedachten had of een type afbeelding waarvan er vele bestonden, net als de 
terracotta vazen en de kookpotten uit de grond. Hij is zich ervan bewust dat 
deze afbeeldingen een zwakke informatiebron waren, omdat zij niet stamden 
uit de periode waarin de meeste martelaars hun dood vonden. Hij verdedigt 
zich met een beroep op het oordeel van enkele niet bij name genoemde des-
kundigen, volgens wie de afbeeldingen wel degelijk naar antieke modellen 
waren gemaakt.79 Als de priester de afbeeldingen van Blasius al zelf heeft 
gezien, liet hij het in ieder geval aan anderen over de uiterlijke kenmerken 
ervan te bestuderen en conclusies te trekken over hun ouderdom. Hoewel 
afbeeldingen en objecten een zelfstandige rol gingen vervullen in de uitwerking 
van de classificatie van groepen verschijnselen, liet Gallonio zich toch bij 
voorkeur informeren door middel van het gesproken of het geschreven woord. 

Gallonio raakte af en toe dan ook verstrikt in zijn eigen redeneringen. 
De puntige tang die als reliek wordt bewaard in het Vaticaan en die Gallonio 
ungula noemt, heeft hij zeker zelf bestudeerd, zoals hij benadrukt in zijn 
martelaarstraktaat. Zijn bespreking van ungula loopt echter spaak. Hij begint 
met de term ungula te definiëren door te wijzen op het object in de Sint Pieter: 
een soort ijzeren tang. De term ungula betekent dus ‘tang om iets tussen te 
knijpen’. Dan blijkt de benaming van het object echter ter discussie te staan, 
aangezien sommigen de tang scorpio noemden. Gallonio legt uit waarom dit 
niet juist kon zijn: de tang was overduidelijk bedoeld om iets tussen te knijpen, 
een type mechanisme aangeduid door de term ungula.80 Gallonio definiëerde 
een term (ungula) met behulp van een object (de tang), maar beriep zich ver-
volgens op zijn eigen definitie om te verantwoorden dat hij het object aanduid-
de met de term die ter discussie stond. 

Dergelijke verwarring maakt zijn gebruik van materiële bronnen zwak. 
Hoewel Gallonio trachtte alle varianten waarin folteringen zich hadden voor-

                                                 
79 ‘[..] per quanto accennano il nome, e quello per cui si adopravano, & alcuni che nelle 
imagini di S. Biagio si veggono depinti, i quali se bene non sono antichi di cinquecento, ò 
mille anni, vengono però secondo il giudicio di persone intendenti dalla forma antica.’ 
Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 65; ‘[..], sicut nomen, ususque illorum 
indicant, & denique quidam qui in pervetustis S. Blasii imaginibus picti cernuntur, a 
veterum exemplaribus (ut docti viri opinantur) desumpti; [..]’, Idem, De sanctorum mar-
tyrum cruciatibus, 135. 
80 ‘Erant ungulae (sicut indicat illa, quae in hanc usque diem in basilica Vaticana inter 
sanctorum reliquias asservatur, [..]) genus quoddam forcipis ferreae fabricatae eo modo, quo 
iam explicaturi sumus. [..] Optati sunt nonnulli, genus illud forcipis ferreae, quod in basilica 
Vaticana inter sanctorum reliquias asservari paulo superius ostendimus, non ungulas, sed 
scorpiones fuisse: at si verum nos fateri oporteat, dicimus sic sentientes toto caelo aberrare: 
qui enim fieri potest, ut forcipes illas scorpiones credamus, & non ungulas, cum (veluti cap. 
praecedenti ostendimus) virgarum nomine illi comprehendentur, hae autem forcipis derreae 
dentatae?’, Ibid., 129-131. Gallonio gaat hierna nog even verder met vergelijkbare argumen-
ten. In de Italiaanse editie: Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 62-63. Zie voor 
de tang in de Sint Pieter verder § 5.3, § 5.4 en afb. 5s, 5t, 5u. 
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gedaan te documenteren en te verwerken in een grote classificatie gebaseerd op 
functionele en materiële eigenschappen, werkte hij uiteindelijk toch vooral met 
taal. De visuele en de materiële bronnen die hij aanspreekt, wekken de indruk 
dat hij de martyrologie een empirische basis wilde geven, als tastbare sancti-
monialia die in het verlengde lagen van de praeternaturalia van schrijvers als 
Bacci en Mercati. Bij nadere beschouwing blijkt veel hiervan retoriek. 
 

6.4 Presentatie 
Het materiaal dat Gallonio verzamelde, of dit nu teksten over heiligen waren of 
berichten over fresco’s of aardewerken houders, presenteerde hij aan zijn 
publiek om hiermee te verwijzen naar de leerzame eigenschappen en de ont-
zagwekkende gebeurtenissen die reden waren om de heiligen te vereren. Het 
materiaal kon weliswaar ook een functie hebben bij het reconstrueren van de 
kennis over heiligen, maar het had in ieder geval altijd als functie te verwijzen 
naar de voorbeeldige eigenschappen van heiligen en naar de wonderen die God 
door hun toedoen liet plaatsvinden. Toen Bozio’s plannen voor De signis 
ecclesiae Dei in 1589 vorm begonnen te krijgen, beschreef hij de levens van 
heiligen, om te beginnen die van Christus, die van de Apostelen en die van de 
oudtestamentische geslachten, als de meest geschikte vehikels voor de godde-
lijke openbaring.81 Deze bijbelse, maar ook de latere heiligenlevens waren dus 
tekens die gelovigen moesten attenderen op het belang van in God te geloven 
en een goed christelijk leven te leiden. Van de heiligenlevens en de zaken 
eromheen die Gallonio verzamelde, maakte hij emblemen, beelden met een 
beknopte uitleg die dienden om fundamentele concepten efficiënt bij zijn 
publiek onder de aandacht te brengen. Hij gaf hen op een inzichtelijke en 
kernachtige manier vorm. Gezamenlijk stelde hij hen tentoon als in een muse-
um of op een toneel. 
 
De hagiografische verzameling als uiting van encyclopedisme  
Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat Gallonio raakvlakken had met 
verschillende werkvelden, raakvlakken die tot zowel samenwerking als rivali-
teit konden leiden. Deze raakvlakken worden zichtbaar door de presentatie van 
het materiaal. De priester koos zijn manier van presenteren zeer bewust. Hij 
hanteerde een zakelijke en technische stijl, wat in de voorwoorden bij zijn 
werken ook naar voren komt. In het voorwoord bij de Latijnse editie van het 
martelaarstraktaat stelt Pierpaolo Crescenzi dat de kracht van het werk niet 
zozeer ligt in de afwisseling van voorname onderwerpen, maar vooral in de 
waarheid van de uiteenzetting.82 In het voorwoord bij de Latijnse editie van de 
Vita van Neri kenmerkt Gallonio zijn eigen schrijfstijl als ‘compact, maar niet 

                                                 
81 Cistellini, San Filippo Neri, I, 624-625. 
82 ‘Videtur enim historiae virtus ea esse praecipua, si non solum praeclaras eximiasque res, 
sed etiam veras ostendat; ita ut legentis animum non tam rerum maximarum varietas 
delectet, quam veritas.’ Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus, +3ro. 
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onduidelijk’.83 Hij neemt expliciet afstand van overvloedig en sierlijk taalge-
bruik, omwille van de duidelijkheid. In zowel zijn Italiaanse als zijn Latijnse 
publicaties presenteerde hij zijn informatie zonder omhaal van woorden vol-
gens een inzichtelijk stramien.  
 Deze weinig bloemrijke schrijfstijl diende om aan te tonen dat de 
feitelijke informatie juist was. De slotopmerkingen, de bronverwijzingen en de 
polemieken in zijn verschillende werken zijn symptomatisch voor de moeite die 
Gallonio zich steeds getroostte zijn publiek te overtuigen van het hoge waar-
heidsgehalte van zijn geschriften. Het publiek van zijn werken moest zich er 
voortdurend van vergewissen dat alles wat hij over heilige maagden, over 
folterinstrumenten en over Neri schreef, waar was. Na in het derde hoofdstuk 
van zijn martelaarstraktaat omstandig de mening van Carlo Sigonio over de 
equuleus te hebben bekritiseerd, resumeert de auteur nog eens de plaatsen die 
hij al meerdere keren heeft geciteerd, om tot de slotsom te komen dat zijn 
mening over de equuleus zekerder, meer waar en meer conform antieke 
teksten is.84  
 Om de waarheid van zijn beweringen aannemelijk te maken, heeft 
Gallonio meerdere technieken van representatie toegepast. Gallonio heeft het 
martelaarstraktaat opgebouwd rond uitvoerige citaten. Citeren is het tekstueel 
tentoonstellen van een onbewerkt fragment uit het origineel. Tegelijk met het 
stuk tekst, wordt ook het object van de tekst geïsoleerd uit zijn oorspronkelijke 
context. Een aaneenschakeling van citaten en de catalogus van een collectie 
voorwerpen waren in de vroegmoderne tijd vergelijkbaar als bewerkingen van 
verzamelingen. Bij verzamelingen van bijvoorbeeld mineralen was de catalogus 
niet een afgeleide, maar een voortzetting van de ordening en de presentatie 
van de collectie. De catalogus met de beschrijvingen en afbeeldingen van alle 
afzonderlijke objecten maakte de verzameling net zo zeer aanwezig als het 
tentoonstellen van diezelfde objecten. Catalogi van de verzamelingen van 
Johannes Kentmann (1518-1574) en Michele Mercati waren ingedeeld in 
hoofdstukken, die ‘lades’ of ‘kasten’ werden genoemd.85 Teksten en objecten 
vulden elkaar aan en waren uitwisselbaar bij de bestudering van wat God, de 

                                                 
83 ‘Stylo usi plerumque sumus presso quidem, sed non obscuro.’ Antonio Gallonio, Vita beati 
patris Philippi Nerii Florentini Congregationis Oratorii fundatoris in annos digesta (Rome, 
Zanetti, 1600) a3ro (ongepagineerd voorwoord aan de lezer). 
84 ‘[..] consequitur sententiam nostram de equuleo longe aliis & certiorem esse, & veriorem, 
& antiquorum dictis congruentiorem.’ Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus, 61. 
85 Alix Cooper, ‘The museum and the book: the Metallotheca and the history of encyclopae-
dic natural history in early modern Italy’, Journal of the History of Ideas 7 (1995) 1-23, 
aldaar 4; Louis Marin, ‘Mimésis et description. Ou de la curiosité à la méthode de l’âge de 
Montaigne à celui de Descartes’ in: Elizabeth Cropper, Giovanna Perini en Francesco Solinas 
ed., Documentary culture: Florence and Rome from Grand-Duke Ferdinand I to Pope 
Alexander VII: papers from a colloquium held at the Villa Spelman, Florence, 1990 (Bologna 
1992) 23-47, aldaar 28-29; Olmi, L’Inventario del mondo, 173-175. Foucault gaat naar mijn 
idee te ver, wanneer hij veronderstelt dat woorden en objecten in de zestiende eeuw als 
uitwisselbaar zouden zijn ervaren, als gelijkwaardige tekens die in volmaakte reciprociteit 
naar elkaar zouden verwijzen. Foucault, De woorden en de dingen, 52-67. 
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mens of de natuur had voortgebracht. Gallonio’s martelaarstraktaat evoceerde 
de getuigenissen van de martelaars alsof ze zich ter plekke voltrokken. 
 Van zowel de Vita van Neri als het boek over de Romeinse maagden 
heeft Gallonio de tekst samengesteld door zijn bronteksten te parafraseren: in 
het eerste geval getuigenverklaringen in het canonisatieproces, in het tweede 
geval hagiografische manuscripten en publicaties. Toch riep hij ook in deze 
werken de bouwstenen van de tekst als een verzameling bij het publiek voor de 
geest. In de Vita van zijn overleden leidsman markeerde hij de afzonderlijke 
episodes door in de marge de getuigen te vermelden die deze informatie had-
den verschaft. In zijn omschrijving van de publicatie over de heilige maagden, 
in de brief aan Antonio Talpa van 1591, vervaagt het onderscheid tussen het 
object en de beschrijving van het object: ‘Ik heb mijn best gedaan alle Romeinse 
maagden bij elkaar te krijgen, in het bijzonder samengebracht uit de antieke 
manuscripten van ons en van anderen.’ De objecten van de verzameling - de 
maagden zelf - en de teksten over de objecten - de historie - waren gelijkwaar-
dige elementen.86 
 Hoe Gallonio in de Historia delle sante vergini romane zijn onder-
zoeksobjecten etaleerde, wordt duidelijk bij vergelijking met andere verzamel-
werken over heilige maagden. Zo is zijn werkwijze veel transparanter dan die 
van bijvoorbeeld Giovanni Battista Natolini, de schrijver van het Legendario 
delle santissime vergini.87 Natolini’s selectie lijkt nogal lukraak, hij heeft geen 
criterium gehanteerd zoals geografische herkomst of het toebehoren aan een 
bepaalde orde. Hij heeft een beperkt aantal morele voorbeelden bij elkaar 
geplaatst. Hij verantwoort zijn bronteksten niet en de levensverhalen van de 
heilige maagden lijken excerpten uit bronteksten die de auteur domweg aan 
elkaar heeft geplakt.  
 Gallonio heeft zich weliswaar beperkt tot Romeinse heilige maagden, 
maar hij heeft toch een veel groter aantal levensbeschrijvingen bij elkaar ge-
bracht dan Natolini. De levensbeschrijvingen zelf zijn vlot lopende korte verha-
len, chronologisch verlopend volgens een min of meer vaste opbouw (afkomst 
en wereldlijke vooruitzichten, keuze voor Christus en wereldverzaking, beproe-
vingen en martelaarschap). Daarop volgt vaak uitgebreide annotatie, waarin 
Gallonio de verschillende bronnen voor zijn teksten bespreekt en de omzwer-
vingen van de relieken beschrijft. Bovendien lost hij hierin problemen op, zoals 

                                                 
86 ‘Mi sono sforzato metter insieme tutte le vergini romane, particularmente raccolte da 
manoscritti antichi nostri e di altri; nel fine di ciascheduna historia ho assegnato il tempo 
della lor morte, gli autori gravi che ne scrivono o ne fanno mentione; di poi, levate via alcune 
difficoltà pertinenti alla verità dell’historia, inoltre nominati i parenti o altri di quella 
famiglia santi, e riferiti succintamente gli atti loro, finalmente poste nella seconda parte 
molte historie di vergini forastiere col medesimo ordine, et un trattato nel principio diviso 
in quindici capitoli de gli instrumenti e modi di martirizzare usati da gli antichi contra i 
christiani con le loro figure in rame, [..]’, brief van Gallonio aan Talpa, geciteerd in Cistellini, 
San Filippo Neri, I, 730 n. 17. 
87 Giovanni Battista Natolini, Legendario delle santissime vergini le quali volsero morire per 
il nostro Signore Giesu Christo (Venetië, Bonelli, 1586): zie § 2.1.1. 
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de steeds terugkerende kwestie van het voorkomen van meerdere heiligen met 
dezelfde naam. In het geval van de verschillende Restituta’s kon Gallonio 
bijvoorbeeld met behulp van de teksten die hij had verzameld, bekrachtigen 
wat het Martyrologium Romanum vermeldde: inwoners van Sora vereerden 
een Restituta die het martelaarschap had ondergaan onder keizer Aurelianus, 
Napolitanen vereerden een Restituta die onder keizer Valerianus de martel-
dood was gestorven. Zo is iedere levensbeschrijving als een element in de 
verzameling, waar Gallonio in de afzonderlijke annotatie vervolgens toelichting 
bij geeft. Het resultaat verschilt sterk van het boekje van Natolini. Gallonio 
kaderde de levensbeschrijvingen in met een gravure aan het begin en een 
kritisch commentaar aan het einde.  
 De werkwijze van Gallonio vond niet vanzelfsprekend navolging. In 
1595 publiceerde de abt Silvano Razzi het verzamelwerk Delle vite delle donne 
illustri per santità.88 Hierin ontbreekt de historische verantwoording, net als 
bij Natolini. Het was geen kritisch werk zoals dat van Gallonio, hoewel Razzi 
diens Historia delle sante vergini romane kende en zelfs noemde als bron voor 
zijn eigen vita van Serafina Romana.89 De abt verontschuldigt zich in zijn 
voorwoord min of meer voor zijn gebrek aan filologische kritiek. Hij verwijst 
omstandig naar het Martyrologium Romanum, waarvan de annotatie betrouw-
baar genoeg was om uit te putten voor de levens van heiligen waarvan de 
bronteksten niet zelf binnen handbereik waren. De auteur noemt de enorme 
verzameldrift die het Baronio mogelijk had gemaakt zijn kritische beschouwin-
gen over de identiteit en de eigenschappen en activiteiten van de heiligen te 
beschrijven. Razzi was zelf vanuit zijn klooster in Florence niet in staat geweest 
dezelfde hoeveelheid materiaal bij elkaar te brengen.90 De abt omkaderde zijn 
levensverhalen van de maagden dan ook niet met illustraties en het commen-
taar van de schijver-verzamelaar. 

                                                 
88 Silvano Razzi, Delle vite delle donne illustri per santità 4 vols. (Florence, Giunta, 1595-
1599). 
89 Ibid., II, 45-46. Odile Redon, ‘Hagiographes croisées dans la Toscane de la fin du XVIe 
siècle’ in: Sofia Boesch Gajano ed., Raccolte di vite di santi dal XIII al XVIII secolo: strutture, 
messaggi, fruizioni (Fasano 1990) 143-157, aldaar 156-157. Gallonio bezat op zijn beurt 
overigens ook van Razzi’s boek een exemplaar: ASR Notai A.C. Vol. 66 ff. 112vo. 
90 ‘Ma se bene dice esso P. Baronio, che di molti e Santi, e Sante si hanno gl’Atti ciò e la vita 
in Roma statavi mandata dalle Chiese loro, tutta via per lo mio poco potere, non mi è venuto 
fatto di havere se non quelle, che si leggono ne’libri stampati, de quali ho havuto cognizione: 
& alcune poche da libri scritti a mano, statimi procacciati da diversi amici. E perche di due 
sorti sono quelle, delle quali danno lume le dette Notazioni : di quelle di cui si dicono (come 
ho detto pur’hora) essere stati mandati gl’Atti a Roma, non so che altro dire, poiche non 
dimorando io a Roma, a me è molto difficile haverne copia, e per conseguente poterne far 
parte ad altrui: ma d’altre, le quali si mostra donde si possono cavare, ma si ben faticoso 
cavarle dalle vite d’altri santi nel lequali vengono comprese, in maniera, che l’historia habbia 
il suo dovere, e d’altra parte non vi sia di soverchio.’ Razzi, Delle vite delle donne illustri, I, 
(iii)ro-(iv)ro. Razzi was abt van het klooster van Santa Maria degli Angeli in Florence, van de 
Congregatie van Camaldoli, een tak van de benedictijner orde. Redon, ‘Hagiographes croi-
sées’, 145. 
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Gallonio’s Historia delle sante vergini romane was als een museum van 
heilige maagden. Behalve de tentoonstelling van een fysieke verzameling 
objecten kon ‘museum’ in de vroegmoderne tijd ook een collectie op papier 
aanduiden: een bibliotheek, een verzameling tekeningen of prenten, een ar-
chief.91 Gallonio duidde zelf een hagiografische collectie terloops als museum 
aan, zij het niet zijn eigen collectie. In zijn handschriften komt een ‘Inventio 
SS. Stephani, Benedicti et sociorum’ voor, een beschrijving van de vondst van 
het lichaam van Stefan en Benedictus. Gallonio heeft het stuk eigenhandig 
afgeschreven. Het was afkomstig uit de verzameling van Costantino Caetani 
(1560-1650), een benedictijnse abt die een enorme verzameling hagiografische 
teksten en andere geschriften bij elkaar heeft gebracht.92 Gallonio noteerde bij 
de titel dat het stuk afkomstig was uit een ‘oeroud handgeschreven codex, van 
het museum van don Costantino Caetani’.93  

Musaeum was, net als theatrum, een van de termen die in zwang wa-
ren als aanduiding voor de producten van het vroeg-moderne verzamelen, 
systematiseren en tentoonstellen.94 Vele verzamelwerken over de meest uit-
eenlopende onderwerpen verschenen met musaeum of theatrum in de titel. 
Kardinaal Federico Borromeo publiceerde in 1625 het boek Musaeum, waarin 
hij hoogtepunten beschrijft uit zijn collectie schilderijen en beelden, die de 
basis vormde van de Galleria Ambrosiana in Milaan. Hoewel zijn verzameling 
niet uit natuurobjecten of geschriften bestond, maar uit kunstvoorwerpen, 
noemde kardinaal Borromeo in Musaeum Plinius als zijn grote voorbeeld. De 
kunst- en boekenverzamelaar zag zijn eigen activiteiten als een voortzetting 
van de grote klassieke encyclopedist, verzamelaar van alle kennis over de 
maatschappij, de natuur en de kosmos.95 Ook het Theatrum crudelitatum van 
Richard Verstegan is een systematisch uitgewerkte selectie, in dit geval van de 
wreedheden die protestanten begingen jegens katholieken. Met de beschrijvin-
gen en gravures correspondeerden geen tastbare wreedheden, uitgestald of 
opgevoerd. Musaeum en theatrum impliceerden in de eerste plaats een inkade-
ring van de overrompelende complexiteit van de werkelijkheid. Tegelijk ont-
stonden juist in deze periode de eerste openbare musea en bibliotheken, fysie-
ke ruimtes die toegankelijk waren voor een breed publiek en waar natuurobjec-

                                                 
91 Findlen, ‘The museum’, 59-78, aldaar 62-63, 65, 67-68. 
92 Ditchfield, Liturgy, sanctity and history, 151-156; de nalatenschap van zijn geschriften 
was éen van de collecties die paus Alexander VII later zou uitbreiden tot de Biblioteca 
Alessandrina, de huidige collectie bijzondere werken van de Sapienza. De kern van het 
bestand van Caetani bestaat uit een kleine veertig manuscripten die een uniek hagiografisch 
corpus vormen. Giovanni Rita, Il fondo manoscritto della Biblioteca Alessandrina (s.l. 1997) 
85-86, 89. 
93 ‘ex perantiquo Manuscripto Codice Musaei Domini Constantini Caetani Monachi Casinen-
sis ordinis Sancti Patris Benedicti’. Gallonio voegt eraan toe: ‘Ex Baronio, qui habuit a eodem 
Domini Constantino’, BibVal Ms. H.12 ff. 101ro-106ro. 
94 Findlen, Possessing nature, 48-49. 
95 Pamela M. Jones, Federico Borromeo and the Ambrosiana: art patronage and Reform in 
Seventeenth-Century Milan (Cambridge 1993) 32-33. 
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ten, oudheden en artistieke voorwerpen werden uitgestald en boeken beschik-
baar werden gesteld. In 1602 ging de Bodleian Library in Oxford open voor 
publiek, in 1609 de door kardinaal Federico Borromeo gestichte Biblioteca 
Ambrosiana in Milaan en in 1620 de Biblioteca Angelica van Angelo Rocca in 
Rome.96  
 In dit klimaat van verwoed verzamelen en presenteren, en tegelijker-
tijd inperken en specialiseren, bracht Gallonio zijn hagiografische collectie tot 
stand. De namen van de werken van Gallonio bleven neutraal. Wanneer Gallo-
nio verwijst naar de manuscripten met hagiografische teksten, noemt hij deze 
meestal bibliotheca of gewoon ‘onze manuscripten’ of ‘onze handgeschreven 
boeken’. De hieruit voortvloeiende publicatie van stichtelijke verhalen over 
Romeinse maagden, heet een historia. De Italiaanse editie van het martelaar-
straktaat heeft hij als trattato gepubliceerd en de Latijnse editie eenvoudig als 
liber. De geschiedenis van alle heiligen die in de eerste eeuwen na Christus 
hadden geleefd, door Gallonio voorbereid maar nooit uitgegeven, had als 
werktitel simpelweg vitae sanctorum. Toch waren ook de producten van Gallo-
nio’s hagiografische werk uitingen van het encyclopedisme van de zestiende 
eeuw. De verzameling was een open geheel, waarvan de verzamelaar een deel 
presenteerde als een gesloten universum. Gallonio kon de hagiografische 
geschriften ordenen in een eindeloze hoeveelheid combinaties. Iedere combi-
natie werd voorgesteld als een complete weergave van een bepaald deelgebied: 
alle heilige Romeinse maagden, alle martelwerktuigen, de complete eerste 
eeuwen van het christendom. Ieder deelgebied was voor de lezer of de toehoor-
der aanleiding tot bekering, navolging van de heilige voorbeelden en aanroe-
ping van de bemiddeling van de heiligen.97 De specifieke sanctimonialia waren 
iedere keer anders, maar ze verwezen uiteindelijk alle naar dezelfde heiligheid.  
 
De emblematische presentatie van de hagiografische verzameling 
In het doorlopende verslag van de eerbewijzen aan Neri, dat Francesco Zazzara 
bijhield tussen 1595 en 1621, schonk deze oratoriaan ieder jaar uitgebreid 
aandacht aan de decoraties van de Chiesa Nuova bij gelegenheid van de viering 
van de sterfdag van de overleden Florentijn op 26 mei. In de kamer van Neri 
liet het gezelschap dat verantwoordelijk was voor het eerbetoon aan de overle-
dene een altaar versieren met kleden, bloemen, kaarsen en stucwerk. Langs de 
trappen die naar die kamer leidden, hingen schilderijen en verzen ter ere van 
Neri, zowel in het Latijn als in het Italiaans. In 1598 hing Gallonio echter 
minder gedichten op dan in de twee voorgaande jaren, omdat hij niet wilde dat 
de bezoekers van de kerk treuzelden bij het lezen van de verzen, omdat dat ten 
koste ging van de devotie.98 Het publiek dat in groten getale op de viering 
afkwam, was kennelijk in staat te lezen, en deed dit ook gretig. Gallonio do-

                                                 
96 Krzysztof Pomian, De oorsprong van het museum. Over het verzamelen (Heerlen 1990 
[Parijs 1987]) 57. 
97 Zie ook Ditchfield, ‘Text before trowel’, 343-360, aldaar 343-344, 348-349. 
98 Zazzara, ‘Diario delle onoranze’, 5, 7, 9. 
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seerde zorgvuldig de media waarmee hij het publiek informeerde over de 
heiligheid van Neri. Het was goed dat de bezoekers in staat waren zijn bood-
schap in geschreven teksten tot zich te nemen, maar het was niet de bedoeling 
dat zij gingen lezen bij wijze van tijdverdrijf. 
 Gallonio wilde de imprese van de martelaars schetsen, de emblemen 
van de heiligen. Of we nu met een zinnebeeldige bibliotheek, museum of 
theater van doen hebben, in alle gevallen is sprake van vormen van emblemati-
sche communicatie. De informatie was nooit compleet, woord en beeld verwe-
zen altijd naar iets wat niet zichtbaar was, maar wat de lezer en toeschouwer 
zich eigen moest maken of al moest kennen. Aan de hand van een verzameling 
bondig toegelichte vignetten werd een heel corpus aan kennis inzichtelijk 
gemaakt, en bovendien makkelijk te onthouden. De hoofdtekst van Gallonio’s 
werken - de taxonomieën en reconstructies in het martelaarstraktaat, de 
levensbeschrijvingen van de heilige maagden, de geannoteerde geschiedenis 
van Flavia Domitilla, Nereus en Achilleus - was steeds een toelichting die de 
juiste context verschafte voor de emblemen - de afbeeldingen in het martelaar-
straktaat met de legenda, de gravures aan het begin van de historie van de 
heilige maagden met de datum van hun liturgische viering, de reliekhouders 
van de titelheiligen van de basiliek van Baronio met de geheel nieuwe inrich-
ting met fresco’s. 

Emblematische communicatie had begin zestiende eeuw een sterke 
ontwikkeling doorgemaakt tijdens de generatie van Andrea Alciati en Guillau-
me Budé. Alciati en Budé vatten emblemata op als een mozaïek-werk. Een serie 
emblemen schetst niet een lineaire ontwikkeling, maar wekt gezamenlijk de 
indruk van een totaalbeeld.99 Juist in de jaren voorafgaand aan de publicatie 
van de Italiaanse editie van het martelaarstraktaat, verschenen in Rome allerlei 
uitgaves die volgens een emblematisch schema waren opgezet: een serie beel-
den, ieder voorzien van een korte, motto-achtige tekst, eventueel in versvorm, 
vaak gevolgd door een langere uitweiding die de juiste interpretatie prijsgaf. De 
uitgever Bartolomeo Grassi was hierin erg actief. Hij publiceerde, onder meer, 
de reproducties van de fresco’s van Santo Stefano Rotondo vergezeld van 
verzen van de jezuïet Giulio Rossi (1585), een serie zinnebeelden van dezelfde 
Giulio Rossi met als onderwerp de werken van barmhartigheid (1586), een 
werkje van Andrea Bacci over de twaalf edelstenen die het gewaad van de 
oudtestamentische hogepriester Aaron hadden gesierd (1587), een verzameling 
allegorische interpretaties van de draak, het heraldische embleem van Gregori-
us XIII (1588) en een boekje met dameskapsels uit verschillende regio’s van 
Italië (ongedateerd), vergezeld van karakteriseringen van die regio’s aan de 
hand van steeds één deugd of ondeugd, geïllustreerd door Giovanni Guerra, die 
ook de gravures van het martelaarstraktaat van Gallonio had ontworpen.100 

                                                 
99 Charles Henebry, ‘Figures of Speech: The Emblematum Liber’, Neophilologus 87 (2003) 
173-191, aldaar 175-176. 
100 Marco Ruffini, Le imprese del drago. Politica, emblematica e scienze naturali alla corte di 
Gregorio XIII (1572-1585) (Rome 2005) 48-50. 
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Het zijn geleerden, geestelijken en grafici die al eerder zijn opgedoken op de 
vlakken van martyrologie, natuurhistorie en illustratie. 

De eerder beschreven analogie tussen het martyrologische werk van 
Gallonio en dat van geleerden die de natuur bestudeerden, kwam niet alleen tot 
uiting in de taxonomische ordening van de eigen verzameling, maar ook in de 
emblematische betekenis die de schrijvers aan de verzamelde objecten gaven. 
Natuurlijke fenomenen leenden zich goed voor een morele lading en daarmee 
voor emblematische representatie. De bestudering en beschrijving van dieren, 
planten en mineralen diende niet alleen de vergroting van de kennis over de 
natuur, maar ook de zelfrepresentatie van de aristocratische beschermheren en 
-dames van de geleerden, net als de beschrijving van technische hoogstand-
jes.101 Objecten uit de natuur waren levende emblemen voor de adel. De draak, 
het heraldische embleem van de familie Boncompagni die paus Gregorius XIII 
voortbracht, is hiervan een voorbeeld. In de velden bij Bologna werd in 1572 
een beest aangetroffen, dat Ulisse Aldrovandi identificeerde als een draak, 
nadat hij het door de toevoeging van twee vogelpoten en een vissekop iets 
meer op een legendarisch reptiel had laten lijken. De Bolognese geleerde teken-
de en beschreef het vervolgens, zoals allerlei geestelijken, hovelingen, dichters 
en medici in deze jaren beschrijvingen opstelden van draken. Hij probeerde 
door de juiste combinatie van natuurlijke beschrijving en morele interpretaties 
bij de paus in het gevlei te komen, wat in dit geval overigens niet het door hem 
gewenste effect had. Allerlei literaire en geestelijke werkjes over de draak vielen 
meer bij de familie Boncompagni in de smaak. Dat laat onverlet dat de combi-
natie van een beeld met een compacte tekst, aangevuld door een uitgebreidere 
toelichting, voor Aldrovandi niet alleen een vorm was waarin hij de natuurlijke 
kenmerken (schubben, vogelkop) maar ook de allegorische betekenis (symbool 
van waakzaamheid) van de natuur kon vastleggen. De heraldische dimensie 
maakte het tegelijkertijd tot een vorm waarmee de aristocratie zichzelf aan de 
wereld kon tonen in een combinatie van zelfverheerlijking en speelse inventivi-
teit.102 

Emblemen spraken de inventiviteit van een adellijk publiek aan, dat de 
verborgen betekenis kon proberen te achterhalen die achter de combinatie van 
woord en beeld verscholen lagen. Tegelijk was het embleem ook geschikt voor 
een breder publiek dat geen jarenlange training had gehad in het doorzien van 
retorische en logische vindingen, aangezien een eerste, eenvoudige betekenis 
aan de oppervlakte kon liggen, zonder dat het geheel aan complexiteit hoefde 

                                                 
101 Daston en Park, Wonders and the order of nature, 135-144; Findlen, Possessing nature, 
15-16, 41, 346-392. 
102 Ruffini, Le imprese del drago, vooral 13-32, 83-105; Ruffini’s interpretatie is overtuigen-
der dan die van Findlen, die in Aldrovandi’s registratie van de “draak” van Bologna juist een 
poging ziet een natuurverschijnsel van zijn symbolische lading te ontdoen. Findlen, Posses-
sing nature, 18-21. Voor de emblematische weergave van natuurobjecten als onderdeel van 
de aristocratische zelfrepresentatie: Armando Maggi, Identità e impresa rinascimentale 
(Ravenna 1998); Olmi, L’Inventario del mondo, 170-178, 255-270; Ashworth jr., ‘Natural 
history and the emblematic world view’, 310-311. 
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in te boeten. Verder was het mogelijk een bestaande vormentaal in een em-
bleem door allegorie een geheel andere betekenis te geven dan de conventione-
le. Zo konden heidense, antieke motieven in een embleem gaan verwijzen naar 
christelijke leerstukken. Dit nam soms de vorm aan van het oxymoron, de 
toekenning van een eigenschap die in tegenstrijd leek te zijn met datgene 
waaraan de eigenschap werd toegekend: bijvoorbeeld ‘mooie mismaaktheid’. 
Dat was het geval tijdens de triomftocht ter ere van de gemartelde en ver-
moorde Flavia Domitilla en haar eunuchs. De tegenstrijdigheid moest het 
publiek aan het nadenken zetten.103  

Het ging Gallonio in zijn hagiografische werken niet om de verborgen 
betekenis in de emblematische structuur. Noch de Historia delle sante vergini 
romane, noch de twee edities van het martelaarstraktaat lieten veel te raden 
over. De priester heeft daarentegen wel veelvuldig de stijlfiguur van de oxy-
moron gehanteerd. Hij verwijst naar elementen uit de christelijke leer met 
behulp van een vormentaal die niet eigen is aan de christelijke literatuur, maar 
deels afkomstig is uit de heidense oudheid, deels uit de seculiere actualiteit. In 
de loop van dit boek is steeds gebleken hoe Gallonio elementen uit andere 
werkvelden gebruikte om te verwijzen naar elementen van zijn hagiografische 
waarheid, waarbij hij die andere werkvelden als overbodige inspanningen 
presenteerde. Hij creëerde met zijn sanctimonialia emblematische mozaïeken, 
waarin de afzonderlijke folterinstrumenten, historie en episodes uit het leven 
van Neri, ondanks hun raakvlakken met wereldlijke werkvelden, gezamenlijk 
een ondubbelzinnig totaalbeeld opleverden van het geestelijke domein van de 
heilige. Het paradoxale gebruik van seculiere elementen voor een christelijke 
boodschap resulteerde in emblematische werken. Binnen de emblematiek 
waren deze werken op hun beurt weer ambigu: Gallonio maakte dankbaar 
gebruik van de mogelijkheden die de integratie van woord en beeld bood, maar 
gunde zijn ontwikkelde publiek niet het plezier een raadsel op te lossen. De 
ijdelheid die ten grondslag lag aan de populariteit van het dubbelzinnige em-
bleem, moest wijken voor de nederige acceptatie van een heldere aansporing 
tot devotie en lijdzaamheid.104 

 
6.5 Conclusie 

Het verwerven en verwerken van kennis over heiligen draaide om het bij elkaar 
brengen van tekens van goddelijke openbaring in de wereld. Gallonio liet zich 
hierbij assisteren vanuit bestaande persoonlijke netwerken. Deze netwerken 
omvatten zowel leden van de geestelijkheid als leken met uiteenlopende maat-
schappelijke posities. Bijdragen aan de accumulatie van kennis over heiligen 

                                                 
103 Andrea Battistini, ‘I manuali di retorica dei gesuiti’ in: Gian Paolo Brizzi ed., La ratio 
studiorum: modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento 
(Milaan 1981) 77-120, aldaar 105. 
104 Kardinaal Gabriele Paleotti veroordeelde in zijn Discorso sopra le immagini sacre e 
profane de trots en ijdelheid waarmee het publiek als tijdsverdrijf de dubbelzinnige beteke-
nis overdacht van heraldische symbolen en emblemen. Macioce, Undique Splendent, 75. 
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gingen samen met wederzijdse belangenbehartiging in de maatschappelijke 
sfeer. Gallonio en de andere oratorianen gedroegen zich hierin zoals alle ge-
leerden die verzamelingen aanlegden. Het verzamelde materiaal was hoofdza-
kelijk tekstueel. Wanneer er sprake was van visuele of materiële bronnen, 
kwamen deze meestal indirect tot Gallonio. Het materiaal kwam dan ook niet 
samen in een tentoonstellingsruimte waar de elementen in compartimenten 
waren gerangschikt. Toch is dit verschil met andere verzamelaars betrekkelijk. 
Gallonio heeft de martelaarstraktaten en zijn andere publicaties opgebouwd 
aan de hand van citaten en parafrases uit zijn bronteksten. Het stuk brontekst 
wordt zo tot een soort object met een eigen compartiment in Gallonio’s studie. 
 Gallonio transformeerde chronologisch en geografisch bepaalde ver-
schijnselen tot algemene, tijdloze verschijnselen. In al zijn publicaties paste hij 
deze techniek toe om de algemeen geldende waarheid te reconstrueren. De 
classificatie van martelaarschappen werkte hij uit op grond van functionele en 
materiële eigenschappen. Dezelfde methode was gangbaar onder geleerden die 
overzichtswerken schreven over onderwerpen als bijvoorbeeld belegerings-
werktuigen, sport, vissen, insecten, planten en stenen. Geleerden met verschil-
lende achtergronden hielden zich met vergelijkbare vragen bezig op grond van 
dezelfde bronnen. Hun selectiecriteria, hun ordening en hun conclusies konden 
verschillen, maar hun werkwijze was dusdanig vergelijkbaar, dat ze op gelijke 
voet met elkaar konden discussiëren. Geleerden en hun bronnen functioneer-
den in een historisch discours, dat als een gradient verliep van historia sacra 
via menselijke geschiedenis tot aan natuurhistorie. Dit discours had zijn fun-
dament in het verzamelen en ordenen van gelijkwaardige elementen. De ele-
menten van de verzameling, in Gallonio’s geval de sanctimonialia, verwezen als 
tekens naar een onzichtbare onbekende, die in het ordeningssysteem vorm 
kreeg. In de presentatie van de elementen in hun onderlinge samenhang werd 
het geheel zichtbaar. Het resultaat was als een bibliotheek, als een museum, als 
een schouwspel of als een van de andere metaforen die in de vroegmoderne tijd 
gangbaar waren om een geordende verzameling elementen te presenteren door 
middel van emblematische representatie. 
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Afbeeldingen hoofdstuk 6 
 

 
6a - De drie blaasstenen die Pius V hadden gekweld, gravure, uit: Michele Mercati, 
Metallotheca Vaticana ed. Giovanni Maria Lancisi (Rome, Salvioni, 1717) 177. 
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6b - Strigiles, aangetroffen in de ruïnes van de termen van Trajanus, gravure van Pirro 
Ligorio, houtgravure, uit: Girolamo Mercuriale, De arte gymnastica libri sex (Venetië, 
Giunta, 1573) 18 [maar 31].




