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Nutteloos verstand: een nabeschouwing 
 
‘O stultam sapientiam! O inanem cogitationem!’ In het laatste hoofdstuk van 
de Latijnse editie van het martelaarstraktaat veroordeelt Gallonio met die 
woorden de inventiviteit van de christenvervolgers. Domme wijsheid! nutte-
loos verstand!1 Die tegenstelling is de grondgedachte van het oeuvre van 
Gallonio. Iedere menselijke inspanning gericht op het verbeteren van de wereld 
was zinloos, of het nu ging om de ordening van het maatschappelijk leven, het 
lichamelijk welzijn, of de krachten in de natuur. De mens moest talenten en 
vermogens aanwenden om te werken aan de eigen geestelijke verheffing, in de 
hoop de goddelijke genade deelachtig te worden. Heiligen wezen daarin de weg, 
dat probeerde Gallonio in al zijn werk aan te tonen. In weerwil van alle moge-
lijkheden om in te grijpen in de wereld, zou de gelovige in de eerste plaats 
lijdzaamheid moeten betrachten en moeten geloven in de onontkoombaarheid 
van wat God met de wereld van plan was. De lijdzaamheid was paradoxaal 
genoeg van een actieve soort, de christen koos steeds bewust voor het onder-
gaan van beproevingen om zijn geloof in God te kunnen bewijzen. Lijdzaam-
heid was een constant kenmerk van de heiligen die Gallonio aan zijn publiek 
voorhield, of het nu ging om martelaars of ascetische belijders. 
 Deze grondgedachte werd gecompliceerd doordat Gallonio, en met 
hem de gehele katholieke geestelijkheid, zelf niet lijdzaam kon toezien, maar 
als taak had te werken aan de bekering van de rest van de mensheid. Geestelij-
ken dienden zich inspannen om gelovigen aan te sporen heiligen met overgave 
te vereren. Het hagiografische patrimonium, van relieken tot vitae, van officiën 
tot frescocycli, moest opnieuw overtuigend gestalte krijgen. Dit noopte een 
auteur als Gallonio zijn handen vuil te maken aan wereldlijke methodes waar-
mee hij de geloofwaardigheid van deze eeuwenoude genres kon veilig stellen. 
De specifieke methodes die hij koos, verschilden per situatie. Wanneer de 
nadruk lag op juridisch-bestuurlijke vraagstukken, hanteerde hij de terminolo-
gie en de redeneertrant van juristen. Was het van belang de wonderbaarlijke 
genezing van ziektes aan te tonen, dan bediende hij zich van medische kennis. 
Als hij een martyrologisch instrumentarium reconstrueerde als alternatief voor 
het oorlogsmaterieel waarmee zijn publiek aardse roem placht te vergaren, 
koos hij de techniek als leidraad. De paradox van het actief cultiveren van 
bewuste lijdzaamheid bepaalde iedere keer hoe Gallonio deze methodes toepas-
te. Hij wekte de indruk zich te begeven op het terrein van recht, geneeskunde 
en techniek, maar nam er niet daadwerkelijk aan deel. De werkvelden waren 
immers het resultaat van datgene wat hij juist verwierp: wereldlijke ambitie. 

                                                 
1 Antonio Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus liber (Rome, Congregazione 
dell’Oratorio en Zannetti, 1594) 183. 
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 Ondanks zijn verschillende keuzes in de afzonderlijke geschriften, 
hebben al deze geschriften een emblematisch karakter. De chronologische 
verhaallijn is steeds ondergeschikt aan de ahistorische, typologische eigen-
schappen van heiligheid. In veel van Gallonio’s werken functioneren beelden in 
combinatie met volgens vast stramien opgebouwde teksten als een collectie 
emblemen. Beeld en tekst verwijzen gezamenlijk naar een persoon of ervaring, 
die onder te brengen valt in een complete taxonomie van heiligheid. Tegelijker-
tijd is Gallonio ook in de samenstelling van zijn emblemen weer afgeweken van 
de conventies. Emblemen waren over het algemeen raadselachtig, met een 
korte, cryptische tekst, die het publiek in staat stelde de eigen vindingrijkheid 
te tonen door de betekenis te achterhalen. Gallonio heeft zijn sacrale emble-
men van dit competitieve spelelement ontdaan door zijn tekstuele toelichting 
zo helder mogelijk te maken. Er bleef bij hem niets te raden over. Gallonio 
bracht zijn publiek met zijn emblematische werkwijze oog in oog met de naakte 
waarheid over de heiligen van de kerk. 
 
Het oeuvre van Gallonio 
Tal van historische ontwikkelingen zijn van belang geweest voor de totstand-
koming van Gallonio’s oeuvre en slechts enkele hiervan zijn in dit boek aan de 
orde gekomen. Deze historische ontwikkelingen zijn het onderwerp van min of 
meer gescheiden historiografische tradities, maar in de werken van Gallonio 
komen zij samen. Zijn oeuvre was het resultaat van het jarenlange verzamelen 
van hagiografische kennis, in allerlei vormen. Al naar gelang de situatie het 
vereiste, stelde Gallonio uit deze verzameling verschillende werken samen. 
Deze werken zijn bij de behandeling van de verschillende deelonderwerpen in 
dit boek in wisselende combinaties ter sprake gekomen. Zijn werken worden 
hier voor de duidelijkheid stuk voor stuk gekarakteriseerd.  
 Zijn eerste publicaties, Trattato de gli instrumenti del martirio (1591) 
en Historia delle sante vergini romane (1591), hoorden bij elkaar en waren 
embleemboeken. Het Trattato de gli instrumenti del martirio was een martyro-
logisch machinetheater, de Historia delle vergini romane een theater of muse-
um van heilige maagden. Het publiek kreeg in beide boeken een verzameling 
gelijkwaardige emblemen voorgeschoteld, die de christelijke eigenschappen van 
geloof, hoop, naastenliefde en lijdzaamheid in allerlei varianten representeer-
den. 
 De Historia della beata vergine Helena de’Massimi (1593) is het minst 
representatief voor Gallonio’s werkwijze. Hij schreef weliswaar ook in dit 
werkje zijn biechteling een reeks deugdzame eigenschappen toe zonder dat in 
het chronologische narratief veel ontwikkeling valt te bespeuren. Van wonde-
ren of de marteldood is in haar leven namelijk geen sprake. Een verschil met 
Gallonio’s overige werken is dat hij deze levensbeschrijving meer dan zijn 
andere werken doorspekt met emotionele tussenwerpsels en letterlijke ontle-
ningen aan de Bijbel en de patristiek. In plaats van een zakelijke toon is hier 
sprake van voortdurende vervoering. In Gallonio’s oeuvre is het boekje over 
Elena Massimo de meest directe weergave van de houding die de gelovige 
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volgens Gallonio jegens Gods uitverkorenen diende aan te nemen: onvoor-
waardelijk ontzag. Hier geen professionele pretenties, maar louter devotie. 
 De sanctorum martyrum cruciatibus liber (1594) is het tegenoverge-
stelde van het levensverhaal van Elena Massimo. Gallonio heeft hierin een zeer 
feitelijk, logisch en verantwoord verslag samengesteld van martyrologische 
kennis. De oudheidkundige eruditie zwakte het emblematische karakter van de 
Italiaanse editie af en boog het om naar een mechanisch precies vocabulair. Het 
actuele, meer polemische karakter van het werk duwde het bovendien naar het 
strafrecht. Het is in dat opzicht veelzeggend dat het uitgebreide voorwoord bij 
deze editie is geschreven door de rechter Pierpaolo Crescenzi. Dit werk was 
deels ontdaan van de iconografische elementen die Trattato de gli instrumenti 
del martirio gemeenschappelijk had met de contemporaine martyrologische 
beeldcultuur, terwijl Gallonio ook heeft nagelaten de materiële documentatie 
verder uit te breiden. Het was een martyrologisch naslagwerk geworden, een 
vademecum van het Martyrologium Romanum. 
 De Historia [..] de'gloriosi santi Flavia Domitilla vergine, Nereo, et 
Acchilleo (1597) was een gelegenheidswerkje, waarvoor Gallonio de levensbe-
schrijving van de vroegchristelijke martelares uit zijn Historia delle vergini 
romane optuigde. De ongepubliceerde Latijnse versie verrijkte hij met een 
kritisch notenapparaat dat kon wedijveren met bijvoorbeeld de Historia passi-
onis Sanctae Caeciliae van Antonio Bosio. In de ‘Vitae sanctorum’ die Gallonio 
onvoltooid heeft nagelaten, heeft hij met dezelfde filologische precisie honder-
den heiligen behandeld. 
  De Vita beati patris Philippi Neri (1600) en Vita del beato padre Filip-
po Neri (1601) waren vervolgens de vruchten van zijn inspanningen ten be-
hoeve van de verering van zijn eigen spirituele leidsman, nadat deze in 1595 
was overleden. Het gaat hier om een monografische vita waarin Gallonio de 
genezingswonderen in een zorgvuldig medisch vocabulair vervatte. Door de 
precedenten voor de gebeurtenissen in de historia sacra voortdurend toe te 
voegen, presenteerde hij Neri als een vertegenwoordiger van een opeenvolging 
van ascetische heiligen, die terugging tot de oosterse monastiek. De Italiaanse 
editie paste Gallonio aan voor een publiek dat minder technische details en 
meer emotionele vervoering behoefde. 
 Ook de verschillende versies van ‘De his quae praestari possunt non-
dum canonizatis’ (1596-1602) kwamen voort uit zijn bemoeienis met de vere-
ring en de toekomstige canonisatie van Neri. Het had echter een grotere reik-
wijdte. Gallonio leverde met dit traktaatje zelf een bijdrage aan de jurispruden-
tie met betrekking tot nieuwe vereringen. Het is als manuscript werkje onder 
enkele kerkelijke hoogwaardigheidbekleders verspreid (Agostino Cusano, 
Federico Borromeo), maar nooit in druk verschenen en door Gallonio waar-
schijnlijk alleen bedoeld als werkdocument ten behoeve van de besprekingen 
van de betrokken kerkelijke instanties. 
 Het is van belang te bedenken dat de publicaties van Gallonio eigenlijk 
alle momentopnamen zijn in een voortdurend proces van verzamelen en 
ordenen van hagiografische kennis. De publicatie van de twee edities van de 
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Vita van Neri en het juridische traktaat staan los van de geschriften van het 
decennium daarvoor, die alle over historische heiligen gaan. In deze groep nam 
Gallonio veel over uit eerder werk zonder het aan te passen aan de nieuwe 
context. Dit is bijvoorbeeld te zien aan zijn bronvermelding bij het verslag van 
de dood van Flavia Domitilla en haar metgezellen. In het Trattato de gli in-
strumenti verwijst Gallonio voor de relevante bronnen naar de Historia delle 
sante vergini, wat logisch is, aangezien de twee boeken ongeveer tegelijk uit-
kwamen en oorspronkelijk deel uitmaakten van een enkel project. Dat Gallonio 
dezelfde bronvermelding in De sanctorum martyrum cruciatibus letterlijk heeft 
overgenomen, lag minder voor de hand, aangezien deze editie was bestemd 
voor een internationaal publiek en dus was losgekomen van de publicatie over 
Romeinse heilige maagden. Zo bouwde Gallonio verder op de fundamenten van 
eerder werk. 
 Na de dood van Neri kreeg Gallonio’s verzamelen een meer beperkt en 
doelgericht karakter, door de concentratie op de canonisatie van zijn geestelijk 
leider. Hij raakte tegelijkertijd betrokken bij de conflicten die zich in de katho-
lieke kerk op centraal niveau ontvouwden rond de intensiteit van de bemoeie-
nis van de curiale juridische instanties met plaatselijk spontaan opbloeiende 
cultussen. Hieruit kwam de verhandeling voort over de verering van nog niet 
gecanoniseerden, waarin naast de decreten en verhandelingen van middel-
eeuwse pausen en prelaten, ook monografische vitae en de bekende hagiografi-
sche verzamelingen van Surius en Lippomano weer het bronmateriaal leverden. 
Gallonio’s oeuvre was het resultaat van een voortdurende herschikking van zijn 
materiaal, waarbij hij elementen uit oud werk invoegde in nieuw werk. 
 
Gallonio, het Oratorium en Rome 
Het Oratorium was een doelbewust lokale organisatie, die zich ten doel stelde 
het geestelijke leven in de stad Rome te sturen en te versterken. De monnik 
Agostino Ghettini had Neri verteld dat Rome zijn missiegebied moest zijn en 
de Florentijn nam dat advies ter harte. De sterk lokale oriëntatie van de organi-
satie blijkt ook uit haar structuur, waarin nieuwe vestigingen in andere plaat-
sen (Napels, verscheidene plaatsen in de Marche) autonoom functioneerden, 
zonder leiding vanuit Rome. De lokale oriëntatie van het Oratorium komt ook 
in het oeuvre van Gallonio tot uiting. Zijn Historia delle sante vergini romane 
ging, zoals de titel aangeeft, over Romeinse maagden, en richtte zich ook op de 
jongelingen uit de Romeinse elite. Zijn werken kunnen niet los worden gezien 
van zijn dagelijkse activiteiten als biechtvader van aristocratische jongeren en 
prediker in de bijeenkomsten die centraal stonden in de oratoriaanse cateche-
se. De ambities en de zorgen van zijn biechtelingen komen in zijn werken 
terug.  
 Gallonio heeft geen lijvige folianten geproduceerd die de status van 
naslagwerken van kerkelijke eruditie hebben gekregen, zoals het Martyrologi-
um Romanum en de Annales Ecclesiastici van zijn ordegenoot Cesare Baronio. 
Hij heeft ook weinig bronnen ontdekt of oudheden geïdentificeerd die hem tot 
een wegbereider zouden maken van Antonio Bosio of andere pioniers op het 
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gebied van de materiële christelijke oudheidkunde. Het belang van zijn oeuvre 
is niet gelegen in de inhoud of de hoeveelheid van de kennis die hij ontsloot, 
maar in de manier waarop hij deze heeft verwerkt. De variatie en de reikwijdte 
van zijn ontleningen uit andere werkvelden weerspiegelen zijn veelzijdige 
betrokkenheid bij de wereld om hem heen: de zittingen van curiale tribunalen, 
de bezoeken aan gevangenen in de Romeinse kerkers, de medicatie en operaties 
waar medici zieke tijdgenoten aan onderwierpen, de gesprekken die hij voerde 
met zijn biechtdochters, hun broers en hun vaders over roem en nederigheid. 
Juist zijn overzichtelijke en toch gevarieerde oeuvre maakt die betrokkenheid 
zichtbaar, meer dan de uniforme productie van veelschrijvers als Baronio en 
Bosio. 
 In alle werken van Gallonio is de aandacht voor tekens van heiligheid 
een constante. De tekens van heiligheid vormen een deelverzameling van de 
tekens van de kerk, zichtbaar in de ecclesia militans, verwijzend naar de eccle-
sia triumphans. Gallonio is als oratoriaans schrijver eerder verwant aan zijn 
andere ordegenoot, Tommaso Bozio, dan aan Baronio. Alledrie maakten zij 
gebruik van historisch bronmateriaal voor hun geschriften. Gallonio en Bozio 
hebben hun bronmateriaal echter in typologische zin omgewerkt, terwijl Baro-
nio juist sterke nadruk heeft gelegd op de historiciteit van het materiaal. De 
karakterisering van de oratoriaanse cultuurproductie als historisch en de 
jezuïtische cultuurproductie als emblematisch, is een grove vereenvoudiging, te 
eenzijdig gebaseerd op het werk van Baronio als representatief voor het erudie-
te schrijverschap in het Oratorium.  
 In feite experimenteerden de oratorianen met verschillende vormen 
van eruditie. De signis Ecclesiae van Bozio is een enorme verzameling van 
historische exempels. Een priester kon hierin materiaal vinden voor zijn preek, 
een katholieke polemist materiaal voor zijn debatten. Bozio heeft daarnaast 
ook een aantal uitdrukkelijk politieke werken geschreven waarin hij een theo-
cratisch standpunt innam en meermalen Niccolò Machiavelli (1469-1527) 
aanviel.2 Giovanni Severano, de oratoriaan die de Roma sotterranea van Anto-
nio Bosio na diens dood heeft gepubliceerd, schreef ook een repertorium van 
verheffende sterfgevallen. Dit is niet geografisch of thematisch geordend, maar 
alfabetisch op naam van de gestorvene.3 Hoewel de auteur in dit werk, anders 
dan Gallonio in het martelaarstraktaat, uitgaat van bijbelpassages en de morele 
lessen die hieruit te trekken zijn, heeft ook hij een bestand aan hagiografische 
teksten van zijn historische context ontdaan en vanuit een specifiek oogpunt 

                                                 
2 Tommaso Bozio, De imperio virtutis sive Imperia pendere a veris virtutibus non a simulatis 
libri duo. Adversus Macchiavellum (Rome, Bonfadino, 1593); Idem, De robore bellico 
diuturnis et amplis catholicorum regnis liber unus. Adversus Macchiavellum (Rome, Bon-
fadino, 1593); Idem, De Italiae statu, antiquo et novo, libri quatuor, adversus Machiavellum 
(Keulen, Gymnich, 1595); Idem, De ruinis gentium et regnorum aduersus impios politicos 
libri octo (Rome, Facciotti, 1596); Idem, De iure status sive de iure naturali et diuino ecclesi-
asticae libertatis et potestatis (Rome, Bonfadino, 1599). 
3 Giovanni Severano, Pretiosae mortes iustorum ex variis, probatisq. auctoribus collectae 
(Rome, Mascardi, 1627). 



Hoofdstuk 7 
 

 280

systematisch geordend. Het zou de moeite waard zijn ook de werken van nog 
minder bekende oratoriaanse auteurs, zoals Giovanni Francesco Bordini, 
Agostino Manni, Francesco Bozio (de broer van Tommaso), of Tommaso Gal-
letti te betrekken bij een onderzoek naar de kerkelijke literatuur van de eerste 
generatie oratorianen. In ieder geval mag duidelijk zijn dat Gallonio, beter dan 
als een zwakke broeder van Baronio, kan worden gezien als een lid van de groep 
eigenzinnige schrijvers die in de beginperiode van het Oratorium verschillende 
vormen uitprobeerden om een betrouwbaar cognitief fundament te geven aan 
de tradities van de katholieke kerk. 
 
Professionele geestelijkheid 
Gallonio’s epistemologische, retorische en publicitaire strategieën laten zien 
hoe hij de geestelijkheid als een bijzondere beroepsgroep probeerde te profile-
ren. Het publiek dat hij in de seculiere werkvelden tegenkwam, probeerde hij 
mee te leiden, om niet te zeggen te verleiden, naar het domein van de geest. 
Ongeacht het terrein dat hij betrad, hij kon altijd een geestelijk alternatief 
bieden voor de wereldlijke interesses die hij aantrof. Zijn aanzienlijke collectie 
hagiografie en geschiedschrijving was een bron voor altijd dezelfde tekens van 
heiligheid, zoals blijkt uit zijn eigen geschriften waarvoor hij uit deze collectie 
putte. De foltering die in strafprocessen werd toegepast, zowel in seculiere als 
in kerkelijke rechtbanken, draaide hij om tot een proces waarin de christelijke 
martelaar zijn lijdzaamheid en zijn onvoorwaardelijke geloof kon bewijzen. 
Zelfs de juridische finesses van de canonisatieprocedure zelf probeerde Gallo-
nio te beperken tot de hoogst noodzakelijke handelingen ter bevestiging van 
reeds spontaan ontstane devoties. Om de invloed van de heilige in het dagelijks 
leven van gewone stervelingen te benadrukken, beschreef hij de genezings-
wonderen van Neri in termen die aansloten bij de opvattingen over ziekte en 
genezing van het publiek waar hij zich toe richtte. Dit kon het medische plura-
lisme zijn van de lezers van het Italiaans die hun geld evengoed uitgaven aan 
aanraking door relieken als aan poeders en zalfjes, of de humanistische genees-
kunde van de lezers van het Latijn. Door zich te concentreren op de mechaniek 
van de apparaten waarmee christenvervolgers hun slachtoffers pijnigden, 
maakte Gallonio de attributen waaraan martelaars te herkennen waren tot 
spiritueel alternatief voor het militaire materieel waarmee legerleiders elkaar te 
lijf gingen. De verzameling sanctimonialia van Gallonio leverde iedere keer het 
materiaal om deze emblematische omkering te bewerkstelligen. 
 Het werk van Gallonio droeg bij tot de bekering van een gevarieerd 
publiek. Sociale disciplinering geschiedde door middel van de sacramenten, 
door onderwijs en volksvermaak. Ze geschiedde in dit geval ook door geaccep-
teerde kennis opnieuw vorm te geven, daarbij gebruik makend van nieuwe 
strategieën om die kennis te verantwoorden en te funderen. Door een spiritu-
eel alternatief voor de wereldlijke werkvelden aan te bieden, vroeg Gallonio van 
zijn publiek aandacht voor het zielenheil, in plaats van de maatschappelijke 
orde, het lichamelijk heil, of het menselijk genie. 
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 In zijn hagiografische werken gaf Gallonio blijk van zijn corporate ideal 
voor de herders van de ziel. Terwijl Gallonio en Bozio hun geschriften op 
overeenkomstige wijze opbouwden, vertonen zij een groot verschil in hun 
opvatting over de verhouding van de geestelijkheid tot de maatschappij. Gallo-
nio had niets op met het menselijke vernuft en de technische vernieuwingen 
die daaraan ontsproten, terwijl de auteur van De signis Ecclesiae Dei de pro-
ducten van het menselijke verstand juist bruikbaar vond en deze wilde opeisen 
voor de kerk. Bozio maakte zich niet voor niets sterk voor een kerk die niet 
alleen in spirituele zin maar ook in wereldlijke zin militant was, uitgerust met 
de militaire middelen om de eigen belangen te verdedigen. Gallonio ging voor-
bij aan het nut van aardse verworvenheden en benadrukte dat het zielenheil de 
eerste prioriteit moest zijn van iedere christen. Gallonio presenteerde zichzelf 
en de geestelijkheid waartoe hij behoorde als de rechtmatige hoeders van de 
spirituele integriteit van de mensheid. Dat maakte de clerus tot een vitale 
maatschappelijke beroepsgroep, meer nog dan juristen, medici en ingenieurs.  
 Gallonio kende de geestelijkheid in zijn hagiografische werken een 
grote verantwoordelijkheid toe, soms impliciet, soms expliciet. De geestelijk-
heid was in haar celibaat samen met de heilige maagden verantwoordelijk voor 
de spirituele procreatie van de mensheid. Zij handhaafde de constante triomf 
van de kerk in de sacrale geschiedenis, temidden van de opeenvolging van 
dynastieën die de seculiere geschiedenis in gang hield. Deze constante triomf 
was te zien in de tekens, die jaar na jaar, eeuw na eeuw dezelfde waren. Gallo-
nio verzamelde deze tekens met niet aflatende gretigheid. De papieren en 
boeken die hij heeft bezeten en nagelaten vormen een verzameling hagiografi-
sche getuigenissen waarin weinig hiërarchie te bespeuren valt. De werken die 
hij zelf realiseerde, bevestigen dit. Hij probeerde de tekens van heiligheid altijd 
systematisch te ordenen, maar desondanks waren alle tekens even belangrijk. 
Ook al moest hij beginnen met het kruis en eindigen met een restgroep, ook al 
was hij gebonden aan de jaarkalender van de liturgie of aan de chronologie van 
de levensloop van Neri, de orde en de structuur lieten onverlet dat alle tekens 
van heiligheid gelijkwaardig waren. Gallonio verzamelde de sanctimonialia, 
zoals bijvoorbeeld de medici Michele Mercati en Girolamo Mercuriale hun 
artificialia en naturalia verzamelden, en hield deze zijn publiek voor, als em-
blemen van lijdzaamheid. 
 De drie wereldlijke werkvelden, het recht, de geneeskunde en de 
techniek, manifesteren zich in Gallonio’s werk op verschillende manieren. Dit 
correspondeert met een verschil in de status van de drie werkvelden in de 
Europese samenlevingen. Recht was al eeuwen een zeer autonoom en functio-
neel werkveld, een praktische discipline met een theoretische grondslag. Juris-
ten bestudeerden het vak aan de universiteit en pasten het vervolgens toe in 
rechtbanken, aan vorstenhoven en in stadsbesturen. Geneeskunde was aan-
vankelijk een filosofische discipline die losstond van de medische praktijk. Pas 
in de veertiende eeuw begonnen de universitaire geneeskunde en de chirurgi-
sche en farmacologische praktijk nader tot elkaar te komen, te overlappen en 
natuurlijk ook te concurreren, een proces dat pas in de negentiende eeuw 



Hoofdstuk 7 
 

 282

leidde tot een opheffing van de scheiding tussen theorie en praktijk. Techniek 
was daarentegen in eerste instantie juist een zaak van ambachtslieden, die pas 
in de vijftiende eeuw een theoretische dimensie begon te krijgen door het werk 
van wiskundigen en geometristen. Gallonio’s verhouding tot ieder van de 
werkvelden weerspiegelt hun ontwikkeling als autonome professie. 
 Het recht is in Gallonio’s oeuvre dan ook rechttoe rechtaan aanwezig. 
Zijn traktaatje over de toegestane handelingen van verering jegens onlangs 
overleden personen was per slot van rekening een juridische verhandeling. 
Gallonio conformeerde zich aan de reguliere canonisatieprocedure, waarin de 
getuigenissen betrekking hadden op genezingswonderen, bekeringen en bui-
tengewone staaltjes van deugdzaamheid en lichamelijke ascese. Het martelaar-
schap was een geval apart, een radicale getuigenis van dienstbaarheid aan God. 
Deze getuigenis stelde tegelijkertijd de goddeloosheid van heidense en ketterse 
overheden aan de kaak en was daarmee voor Gallonio een spirituele variant van 
het wereldlijke strafrechtelijke proces. De geestelijkheid had de taak al deze 
getuigenissen te registreren en te conserveren, en zo de spirituele jurispruden-
tie te realiseren waarop latere zaken konden worden gebaseerd. 
 De geneeskunde heeft vooral een negatieve rol in het werk van Gallo-
nio. In de Vita van Neri duiken allerlei elementen op van medische terminolo-
gie en verklaringsmodellen en ook de geneesheren zelf maken hun opwachting. 
De geneeskunde kruiste het pad van de geestelijken zo frequent, dat zij wel 
expliciet in Gallonio’s werk moest voorkomen. Al deze deskundigen en hun 
kennis falen in hun functie van het inzichtelijk maken en oplossen van medi-
sche en fysiologische gebeurtenissen. De clerus eiste de eerste zeggenschap op 
wanneer de geestelijkheid en de geneeskunde in elkaars vaarwater kwamen. De 
geestelijkheid was verantwoordelijk voor het documenteren van gevallen 
waarin lichamelijk ongemak aantoonbaar haar oorsprong had in een verdorven 
zielenheil, en gevallen waarin lichamelijke affecten het gevolg waren van een 
uitverkoren staat van genade. 
 De techniek is eerder als metafoor dan letterlijk van belang in de 
werken van Gallonio. De martelaarstraktaten lijken op de antiquarisch techni-
sche verhandelingen die in deze periode veelvuldig het licht zagen, maar bij 
nadere beschouwing blijft de auteur binnen de grenzen van zijn eigen clericale 
cultuur. Hij suggereert een technische finesse die hij niet waarmaakt. Het 
menselijk genie ten spijt is de wereld een tranendal en de sterveling tijdens zijn 
leven slechts een dolende. De gelovige diende zich dit te realiseren en geen 
vertrouwen te stellen in de menselijke vindingrijkheid. Integendeel, de geeste-
lijkheid moest de gelovige leren blindelings te vertrouwen op God. Dat is te 
zien in de uitvoerige bespreking van de equuleus, het instrument waarop 
Balthasar Gerards zou zijn gefolterd, evenals tientallen christelijke martelaars. 
Gerards was het toonbeeld van lijdzaamheid, die deugd die de Roomse kerk 
centraal stelde. Dat hij in staat was geweest dit te tonen tijdens folteringen 
zoals die van het houten paard, maakte duidelijk dat, ondanks alle technische 
vernuft die aan dit apparaat ten grondslag lag, het geloof in God uiteindelijk 
sterker was. 
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 Gallonio hanteerde een bekeringsstrategie van subtiele meegaandheid. 
Die was bepalend voor de aanwezigheid van wereldlijke elementen in zijn 
oeuvre. In plaats van zich af te zetten tegen wereldlijke ambities, ging de 
priester mee met de inspanningen van zijn wereldlijke publiek, om dit zo op 
eigen terrein te laten zien dat geestelijke verworvenheden oneindig veel waar-
devoller waren dan materiëel bezit of maatschappelijke status. 
 De strategie van meegaandheid stond op gespannen voet met een 
meer restrictieve tendens die sterk in de tridentijnse kerk aanwezig was en 
waar bijvoorbeeld Bozio en de rechter Francisco Peña vertegenwoordigers van 
waren. Deze tendens uitte zich in het benadrukken van hiërarchie, in het 
zorgvuldig afbakenen van kerkelijke en wereldlijke jurisdicties, in de kerkelijke 
aanspraak op exclusief moreel gezag en in het inlijven van technische en medi-
sche verworvenheden om de kerk te verdedigen tegen inmenging van buitenaf. 
Het uitbouwen van de pauselijke monarchie in de zeventiende eeuw valt op te 
vatten als de overwinning van deze restrictieve strategie op de strategie van 
meegaandheid die Gallonio vertegenwoordigde. De enthousiaste steun van 
Paulus V voor militaire campagnes van de katholieke vorsten tijdens de Dertig-
jarige Oorlog staat in contrast tot de verzoenende politiek van Clemens VIII 
toen deze, met instemming van Baronio, de voormalige protestant Hendrik 
van Bourbon weer tot de schoot van de katholieke kerk had toegelaten en had 
erkend als koning Hendrik IV (1594-1610) van Frankrijk. In de heiligencultus 
kwam deze nieuwe strengheid tot uiting in de decreten van Urbanus VIII die de 
verering van nieuwe heiligen aan banden legde en onder toezicht stelde van de 
centrale bestuursorganen van de katholieke kerk. Het medisch onderzoek werd 
een vast onderdeel van het canonisatieproces, wat een erkenning inhield van 
de medische professie, zolang ze zich tot haar eigen competenties beperkte en 
zich onderwierp aan het gezag van de Kerk. Ook op het gebied van de techniek 
is terughoudendheid niet het dominante kenmerk geworden van de katholieke 
geestelijkheid, afgaande op zeventiende-eeuwse barokke bouwprojecten.  
 Gallonio’s model van meegaandheid, waarin de geestelijke een nederi-
ge metgezel was van wereldlijke bestuurders, geleerden en vaklieden, een 
metgezel die voortdurend wees op het belang van het zielenheil, legde het af 
tegen het restrictieve model. Dit model van de strikte scheidingen en de afge-
bakende procedures afficheerde de geestelijke als leider die de verworvenheden 
van wereldlijke werkvelden overnam en ondergeschikt maakte aan de belangen 
van de kerk. Ook dit model hield uiteindelijk geen stand. In de heiligencultus 
bleek dit bijvoorbeeld in de achttiende eeuw door de fundamentele twijfel die 
zelfs Benedictus XIV koesterde over de competentie van de kerk om heiligheid 
met zekerheid te kunnen vaststellen, in weerwil van zijn eigen juridische 
titanenwerk De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione.4 

                                                 
4 Giuseppe dalla Torre, ‘Il martirio in Benedetto XIV’ in: Giulio Malaguti ed., Martirio di 
pace: memoria e storia del martirio nel XVIII centenario di Vitale e Agricola Testi e ricerche 
di scienze religiose 33 (Bologna 2004) 347-364, aldaar 347-348. 
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 Zo ver was het echter nog lang niet toen Gallonio in 1605 stierf. Op de 
dag van zijn overlijden begon het Borghese-pontificaat. De strategie van mee-
gaandheid moest toen al snel wijken voor de hiërarchische en restrictieve 
opvatting van de kerk. In dit nieuwe klimaat verloor ook het oeuvre van Gallo-
nio snel aan actualiteit. Zolang hij leefde, streed hij echter voor zijn lijdzame 
ideaal en gaf daarmee zijn publiek letterlijk inzicht in de deugd van de lijd-
zaamheid. 




