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Voorwoord 
 
‘“Gallonio!” riep hij triomfantelijk uit. “De editie van ’91 maar liefst. En met alle 
zesenveertig platen van Tempesta.”’1 Dit zijn de woorden van monsignore 
Berlinghieri, een personage in een thriller die draait om heiligenlevens en 
moord. De verheugde uitroep slaat op Berlinghieri’s kort tevoren aangeschafte 
exemplaar van het Trattato de gli instrumenti del martirio van de priester 
Antonio Gallonio uit 1591. Dit werk is een waar griezelboek, met gravures van 
martelaars die op alle mogelijke manieren en in alle denkbare poses worden 
gefolterd. Een zestiende-eeuwse priester die in de openingspassage van een 
literaire thriller dient om een grimmige sfeer op te roepen, moet een dankbaar 
onderwerp zijn van een historische studie. En inderdaad, dezelfde Antonio 
Gallonio heeft mij bij het werken aan deze dissertatie de afgelopen jaren in zijn 
greep gekregen en soms versteld doen staan. 
 Niet alleen het onderzoeksobject was prikkelend, ook de omstandighe-
den waarin ik het onderzoek uitvoerde, hebben grote indruk gemaakt. De 
speurtocht naar documentatie van het leven en het werk van Gallonio hebben 
mij op plaatsen gebracht waar ik, uit de klei getrokken agnost, anders niets te 
zoeken zou hebben. Op mijn roestige mountainbike heb ik met de laptop op de 
rug heel wat kilometers afgestuiterd over de keien van Rome, op weg naar 
religieuze en seculiere instellingen. Tussen de stenen en papieren die sinds 
mensenheugenis in deze stad liggen opgestapeld, ben ik in aanraking gekomen 
met vele geestelijken en geleerden, zowel uit de zestiende eeuw als hun heden-
daagse opvolgers. Dat ik deze deels vergeten, deels springlevende wereld van 
devoot katholicisme en onpeilbare eruditie heb mogen verkennen, heb ik te 
danken aan het vertrouwen en de vriendschap van mijn begeleider, Catrien 
Santing. Dat zij aan het einde van het traject op de valreep ook formeel als 
promotor kan optreden, betekent een erkenning van haar rol in dit project, dat 
ik zonder haar enthousiasme, geduld en inzet nooit had volbracht. Daarnaast 
ben ik grote dank verschuldigd aan mijn tweede promotor Klaas van Berkel, die 
mij bij de totstandkoming van dit boek keer op keer terzijde stond met waarde-
vol advies. Zijn kritische blik heeft mij er meerdere malen voor behoed dat ik 
mij het hoofd op hol liet brengen. 
 De leden van de leescommissie, Sible de Blaauw, Wietse de Boer en 
Philiep Bossier, bedank ik voor de zorg waarmee zij het manuscript hebben 
bestudeerd en becommentarieerd. Sible en Wietse dank ik bovendien omdat zij 
eerder teksten van mij hebben gelezen en deze grondig hebben besproken. 
 Veel collega’s hebben bijgedragen aan de voltooiing van deze disserta-
tie in haar huidige vorm. In het bijzonder wil ik Giuseppe Antonio Guazzelli en 
Massimiliano Ghilardi bedanken, die mij talloze malen behulpzaam zijn ge-

                                                 
1 ‘“Il Gallonio!” esclamò trionfante. “L’edizione del ’91, nientedimeno. E con tutte le 
quarantasei tavole del Tempesta.”’, Piero Meldini, L’avvocata delle vertigini (Milaan 
1994) 14. 



weest bij het oplossen van zowel intellectuele als praktische vraagstukken. Zij 
waren steeds weer bereid mij te assisteren bij het identificeren van een hand-
schrift of het bemachtigen van een foto. Verder bedank ik voor de hulp bij het 
zoeken, ontsluiten, vertalen, begrijpen en interpreteren van bronnen en litera-
tuur - in alfabetische volgorde, niet op rangorde van erkentelijkheid - Stefan 
Bauer, Iris Becher, Susanna de Beer, Carolin Behrmann, Joshua Davies, Anto-
nio Di Giorgio, Simon Ditchfield, Giuseppe Finocchiaro, Ingo Herklotz, Gerda 
Huisman, Tobias Kämpf, Rolien Scheffer, Francesco Scorza Barcellona, Charlie 
Smid, Kees Teszelsky, Bert Treffers, Angelo Turchini, Hans de Valk, Alberto 
Venturoli (†), Gregory Waldrop en Alessandro Zuccari. 
 Van mijn vakgenoten dank ik bovendien de leden van ‘De lichaams-
groep’, de leden van het ‘Seminar Italiaanse Renaissance’, de leden van de 
‘Werkgroep Materiële cultuur van de wetenschap’ en de leden van de naamloze 
leesgroep zestiende eeuw. Deze collectieven hebben vaak gediend als een 
polyfoon klankbord voor mijn ideeën, wat zeer waardevol is geweest. 
 Een aantal instituten bedank ik omdat hun faciliteiten en hun financi-
ele steun voor de realisatie van dit proefschrift onontbeerlijk zijn geweest. De 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft het 
ASPASIA-project The heart of the matter gefinancierd, waar mijn onderzoek 
deel van uitmaakt. Het Koninklijke Nederlandse Instituut te Rome heeft mij 
meerdere malen gastvrij ontvangen en gedurende vier maanden zelfs deel laten 
uitmaken van zijn wetenschappelijke staf. De J.E. Jurriaanse Stichting heeft 
een onmisbare bijdrage geleverd in de kosten van het drukken van dit boek. 
Het ICOG en de Onderzoekschool Mediëvistiek dank ik voor de stimulerende 
opleidingsprogramma’s en de ondersteuning bij het organiseren van symposia. 
Binnen het ICOG en de Onderzoekschool Mediëvistiek ben ik de overige leden 
van mijn ‘cohort’ erkentelijk voor de nuttige discussies en de onderlinge steun. 
 In de persoonlijke sfeer dank ik om te beginnen mijn paranimfen 
Stefan Couperus en Leonie Kinds vanwege hun hulp voor en tijdens de promo-
tie. Stefan bedank ik daarnaast omdat hij mijn hulplijn was bij de Rijksuniversi-
teit Groningen nadat ik de sleutel van mijn werkplek had ingeleverd. Leonie 
ben ik bovendien dankbaar vanwege haar inspanningen voor de opmaak van 
dit boek, en haar echtgenoot Jurjen Alkema voor de vormgeving van het om-
slag. Mijn familie dank ik vanwege de steun die zij altijd hebben betuigd voor 
mijn ondoorgrondelijke dagbesteding. Marjo Buitelaar ben ik dankbaar vanwe-
ge haar grote betrokkenheid, tot op het laatste moment. Groot is mijn dank-
baarheid jegens haar echtgenoot Lex, mijn vader, en jegens mijn overleden 
moeder, Marijke, wier onvoorwaardelijke liefde de randvoorwaarden zijn 
geweest om te kunnen doen wat ik heb gedaan. 

 Onmisbaar voor het volbrengen van dit werk was, ten slotte, Anne-
chien van Velzen. Annechien heeft zes jaar van haar leven gedeeld met een 
jonge Groningse historicus en een zestiende-eeuwse Romeinse priester, beiden 
op hun eigen manier geneigd tot lijdzaamheid. Desondanks is zij altijd opge-
wekt en optimistisch gebleven en daar zal ik haar nooit genoeg voor kunnen 
bedanken. 
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Hoo fds t uk  1  
 

Inleiding 
 
1.1 Inleiding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Hoofdstuk 1 
 

 18 

biecht als intern forum, dat wil zeggen als innerlijke tegenhanger van het 
externe forum van de Inquisitie, de rechtbank van het geloof. De biecht was 
een belangrijk instrument waarmee de geestelijkheid zich als beroepsgroep kon 
mengen in het leven van de leden van de maatschappij.24 Juist een naar buiten 
gerichte orde als het Oratorium, die biecht en prediking centraal stelde, was 
nauw betrokken bij de beslommeringen van de wereldlijke samenleving waarin 
zij functioneerde. 

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

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

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



Inleiding 
 

 19 

disciplinering, de beïnvloeding van het maatschappelijke leven van de gelovi-
gen, is zo in verband te brengen met intellectuele geschiedenis, de geschiedenis 
van het genereren en doorgeven van kennis en ideeën. 

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

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

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

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

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

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

                                                 
32 Brian W. Ogilvie, The science of describing: natural history in Renaissance Europe (Chi-
cago 2006) 17-23; Gianna Pomata en Nancy G. Siraisi, ‘Introduction’ in: Idem ed., Historia: 
empiricism and erudition in early modern Europe (Cambridge Mass. etc. 2005) 1-38; 
Anthony Grafton, April Shelford en Nancy G. Siraisi, New Worlds, ancient texts. The power 
of tradition and the shock of discovery (Cambridge Mass. en Londen 1992) 1-10; R. 
Hooykaas, ‘The rise of modern science: when and why’, The British journal for the history of 
science 20:4 (1987) 453-473. 
33 Peter Burke, ‘Images as Evidence in Seventeenth-Century Europe’, Journal of the history 
of ideas 64 (2003) 273-296, aldaar 281-282. Burke verklaart zich voor zijn typering van deze 
visual turn schatplichtig aan Francis Haskell en Arnaldo Momigliano: zie Francis Haskell, 
History and its images: art and the interpretation of the past (New Haven 1993) 13-127 en 
Arnaldo Momigliano, ‘Ancient history and the antiquarian’, Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes 13 (1950) 285-315. 
34 Ogilvie, The science of describing; Pomata en Siraisi, ‘Introduction’, 1-28; Burke, ‘Images 
as Evidence’; Paula Findlen, ‘The formation of a scientific community: natural history in 
sixteenth century Italy’ in: Anthony Grafton en Nancy G. Siraisi ed., Natural Particulars: 
Nature and the Disciplines in Renaissance Europe (Cambridge Mass. 2000) 370-400; 
Giuseppe Olmi, L’inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella 
prima età moderna (Bologna 1992). 
35 Pomata en Siraisi, Historia; Nancy G. Siraisi, ‘Oratory and Rhetoric in Renaissance Medi-
cine’, Journal of the History of Ideas 65 (2004) 191-201; Anthony Grafton, Bring out your 
dead. The past as revelation (Cambridge Mass. en Londen 2001); Grafton en Siraisi, Natural 
Particulars; Nancy G. Siraisi, ‘Anatomizing the Past: Physicians and History in Renaissance 



Hoofdstuk 1 
 

 22 

dan tegenwoordig het geval is. In plaats van voor de interpretatie van Gallo-
nio’s werk alleen uit te gaan van de hagiografie en aanpalende genres van de 
kerkelijke literatuur, is het interessanter zijn werk te bestuderen als onderdeel 
van de algemene ‘geschiedenis van de waarheid’.36 De strategieën die Gallonio 
hanteerde om zijn heiligenlevens geloofwaardig te maken, zijn te vergelijken 
met de strategieën van bewijsvoering van geleerden die op geheel andere 
terreinen actief waren. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juristen en medici waren in de zestiende eeuw institutioneel al sterk 
georganiseerd.63 Dit kon uitmonden in wederzijdse rivaliteit en hun bijdrages 
aan het publieke belang benadrukten zij zelf om het hardst.64 Dat medici en 
juristen zeggenschap hadden over het sociale en fysieke welzijn van de mens en 
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daarin ook concurrentie kenden, vond zijn weerklank op metaforisch niveau. 
Onder geestelijken bestond geen overeenstemming over de vraag of zijzelf het 
beste met rechters of met medici konden worden vergeleken.65 Bouwkunde en 
(militaire) technologie kenden overigens minder interne cohesie en hadden 
vanouds een lagere status.66 Juist in de zestiende eeuw nam door technische 
innovatie en een omvangrijke technische literatuur het prestige van de mecha-
nische kunsten echter wel toe en techniek dwong in toenemende mate fascina-
tie en respect af.67 

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

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

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

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

                                                 
74 Ann Moss, Printed commonplace-books and the structuring of Renaissance thought 
(Oxford etc. 1996); Ann Blair, ‘Bodin, Montaigne, and the role of disciplinary boundaries’ in: 
Donald R. Kelley ed., History and the disciplines: the reclassification of knowledge in early 
modern Europe (Rochester 1997) 29-40. 
75 Het testament van Gallonio bepaalt dat enkele boeken worden teruggegeven aan kardinaal 
Cesare Baronio, abt Giacomo Crescenzi en de oratorianen Francesco Zazzara en Pompeo 
Pateri. Ook laat Gallonio enkele schulden afbetalen. Zijn bezittingen laat hij in eerste 
instantie na aan de broers Francesco en Andrea Zazzara, met als voorwaarde dat zij na hun 
dood zijn boeken aan de bibliotheek van het Oratorium zullen overdoen. ACO Vol. A.V.6 ff. 
431ro-435ro. Een lijst van deze bezittingen, inclusief de titels van de boeken, is te vinden in 
het archief van de notaris die het testament heeft opgesteld, Domenico Amadeo: ASR Notai 
A.C. Vol. 66 ff. 109ro-114vo en 131ro-134ro. Francesco Zazzara, die zijn broer overleefde, 
stond nagenoeg alle boeken die hij van Gallonio beheerde, in 1625 af aan de Biblioteca 
Vallicelliana. Elena Pinto, La Biblioteca Vallicelliana in Roma (Rome 1932) 41-44. Met 400 
boeken heeft Gallonio een aanzienlijk maar niet ongebruikelijk aantal volumes nagelaten. 
Filippo Neri zelf bezat ruim 500 gedrukte boeken en enkele tientallen manuscripten. Cesare 
Baronio liet net als Gallonio ruim 400 boeken na, maar hij vermaakte daarnaast 150 boeken 
aan de arts Angelo Vittori en nog eens 43 kisten met boeken aan de gemeenschap van 
capucijnen in zijn geboorteplaats Sora. Van kardinaal Silvio Antoniano, die nauwe banden 
onderhield met de oratorianen, erfde het Oratorium 1500 boeken. Ibid., 24-25, 31-46. 
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door zich te beroepen op een zo groot mogelijk aantal getuigen, of op de vroeg-
ste versie van een tekst, of op de directe observatie van een voorwerp.  
 Als vergelijkingsmateriaal zullen werken uit verschillende genres dienen, 
geselecteerd op basis van Gallonio’s eigen oeuvre, op wat hij las, evenals op 
gebeurtenissen en ontmoetingen tijdens zijn leven. De vergelijking van het 
oeuvre van Gallonio met dit materiaal zal een soort ‘sporenonderzoek’ zijn, 
zoals bedreven in de ‘microhistorie’ door onder meer Carlo Ginzburg, Jacques 
Revel, Florike Egmond en Peter Mason. Dit houdt in het bestuderen van een 
klein onderzoeksobject, om recht te doen aan de complexiteit ervan. Elemen-
ten van een onderzoeksobject die lijken te behoren tot verschillende culturele 
constellaties wijzen op de samenkomst van historiografische lijnen die norma-
liter in isolatie van elkaar worden bestudeerd.76 De ‘sporen’ in Gallonio’s oeu-
vre waarnaar ik heb gezocht zijn ‘contactpunten’, punten waar zijn werk raakt 
aan het vergelijkingsmateriaal uit andere genres. Het eigene of eigenaardige 
van individuele contactpunten vormt aanleiding meerdere historiografische 
tradities met elkaar in verband te brengen. Voor het onderzoek naar Gallonio 
hanteer ik een microscopische chronologische schaal. Mijn interesse gaat uit 
naar de gezamenlijke werken van Gallonio als totaliteit van epistemologische, 
retorische en sociale strategieën, een geheel dat te beschouwen is als een enkel 
moment in de geschiedenis van de hagiografie, de geschiedenis van de sociale 
disciplinering en de intellectuele geschiedenis.77  
 De contactpunten die ik opspoor, zijn tot stand gekomen in de werkvel-
den, die parallel aan elkaar een langdurig proces van formering doormaakten 
en die elkaar daarbij soms beconcurreerden, soms met elkaar samenwerkten. Ik 
beschouw de werkvelden in principe als gelijkwaardig, waarbij de werkvelden 
elkaar kunnen overlappen waardoor kennisobjecten tegelijk onder de compe-
tentie van twee verschillende werkvelden kunnen vallen. De werkvelden deel-
den elementen met elkaar en bevochten elementen op elkaar. David Gentilcore 
hanteert een vergelijkbaar model met betrekking tot verschillende groeperin-
gen die in de vroegmoderne tijd aanspraak maakten op de vaardigheid zieken 
te genezen. Hij stelt dit model voor als elkaar overlappende cirkels. Deze cirkels 
vertegenwoordigen zowel de instanties en personen waartoe zieken zich richt-
ten voor genezing (medici, heiligen, charlatans), als de ideeën die ten grondslag 
lagen aan de aanspraken van deze instanties en personen (geneeskunde, won-
der, magie). Gentilcore gaat ervan uit dat de cirkels niet onveranderlijk waren, 

                                                 
76 Carlo Ginzburg, ‘Spie’ in: Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia (Turijn 20003 [1986]) 
158-209; Florike Egmond en Peter Mason, The mammoth and the mouse. Microhistory and 
morphology (Baltimore en Londen 1997) 2-6, 38-39, 67-72. 
77 Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugniaio (Turijn 1999 [1976]) xix-
xxii; vgl. Idem, I benandanti (1966), Idem, Storia notturna (1989), waarin Ginzburg juist een 
macroscopische chronologische schaal hanteert. Zie verder Jacques Revel, ‘Micro-analyse et 
construction du social’ in: Idem ed., Jeux d'échelles: la micro-analyse à l'expérience (Parijs 
1996) 15-36. 
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maar voortdurend in ontwikkeling.78 De werkvelden van oudheidkunde, recht, 
geneeskunde en techniek, die achtereenvolgens als achtergrond zullen dienen 
voor het werk van Gallonio, functioneren in een vergelijkbaar model van 
veranderlijke cirkels, die tegelijk instanties en ideeën vertegenwoordigden, en 
elkaar op bepaalde punten deels overlappen. De werkvelden zijn heuristische 
categorieën die een keuze mogelijk maken in de overweldigende hoeveelheid 
intellectuele en sociale activiteiten in de zestiende eeuw.79 
 De contactpunten waar ik naar op zoek ben, kunnen sociaal contact 
behelzen tussen Gallonio en andere personen, overeenkomsten in onderwerps-
keuze, overeenkomsten in redeneertrant, of overeenkomsten in presentatie 
van tekst of beeld. Uit deze contactpunten rond Gallonio rijst een een panora-
ma op dat zichtbaar maakt wat Gallonio in zijn hagiografische werk gemeen 
had met de werkvelden van recht, geneeskunde en techniek. Het verschil 
tussen dit microhistorische spoorzoeken en een biografie, is de voortdurende 
wisselwerking tussen de microscopische schaal van Gallonio, zijn werk en zijn 
omgeving, en de macroscopische schaal van werkvelden die vooral door de 
historiografie worden gedefinieerd. Het onderzoek naar Gallonio dient om 
inzichtelijk te maken hoe grote, abstracte processen in de praktijk het culturele 
panorama van één auteur kunnen bepalen en in zijn werk tot uiting kunnen 
komen.80  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1a - Chiesa Nuova. 
 

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

a

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

 
1e - Detail van afbeelding 1d met links de Torre de’Crescenzi. 
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Hoo fds t uk  2  
 

Hagiografie en geschiedschrijving 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
8 ‘Le vite, e detti de padri, e fratelli della Congregatione dell’Oratorio da S. Filippo Neri 
fondata nella Chiesa di S. Maria in Vallicella. Raccolti da Paolo Aringhi Prete della detta 
Congregatione e da altri’, in: BibVal Ms. O.58 ff. 361ro-364ro, aldaar f. 369ro. Voor de bi-
jeenkomsten van het Oratorium: Maria Teresa Bonadonna Russo, ‘Origine e sviluppo 
dell’Oratorio di San Filippo Neri’, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 55 (2001) 3-17, 
aldaar 11-15; Antonio Cistellini, San Filippo Neri, l’Oratorio e la Congregazione oratoriana. 
Storia e spiritualità (Brescia 1989) I, 78-83, 231. 
9 Voor de kerkhistorische voordrachten ten behoeve waarvan Baronio begon historisch 
materiaal te verzamelen: Stefano Zen, Baronio storico. Controriforma e crisi del metodo 
umanistico (Napels 1994) 17-19. 
10 Giuseppe Finocchiaro, Cesare Baronio e la Tipografia dell’Oratorio: impresa e ideologia 
(Florence 2005) 87-89; zie ook de brief van Antonio Gallonio aan Antonio Talpa, Rome 
1591, ‘Mi sono sforzato metter insieme tutte le vergini romane, particularmente raccolte da 
manoscritti antichi nostri e di altri; nel fine di ciascheduna historia ho assegnato il tempo 
della lor morte, gli autori gravi che ne scrivono o ne fanno mentione; di poi, levate via alcune 
difficoltà pertinenti alla verità dell’historia, inoltre nominati i parenti o altri di quella 
famiglia santi, e riferiti succintamente gli atti loro, finalmente poste nella seconda parte 
molte historie di vergini forastiere col medesimo ordine, et un trattato nel principio diviso 
in quindici capitoli de gli instrumenti e modi di martirizzare usati da gli antichi contra i 
christiani con le loro figure in rame, che saranno quaranta di numero per lo meno, et al 
presente ne ho in ordine ventitré, le quali danno, per la gratia del Signore, grandissima 
divotione e soddisfattione ad ognuno che le vede.’ Cistellini, San Filippo Neri, I, 730-731 n. 
17. 
11 Antonio Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio (Rome, Donangeli, 1591) +2ro-
+2vo; Idem, Historia delle sante vergini romane (Rome, Donangeli, 1591) *3ro-*3vo. Simon 
Ditchfield heeft overtuigend betoogd dat het werkelijke tijdstip van uitgave van de Historia 
delle sante vergini romane, in de versie die nu bekend is, na 9 september 1593 moet zijn 
geweest. Simon Ditchfield, ‘An early christian school of sanctity in tridentine Rome’ in: Idem 
ed., Christianity and community in the West: essays for John Bossy (Aldershot etc. 2001) 
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Het is echter belangrijk dat Gallonio deze werken aanvankelijk had bedacht als 
onderdelen van één project. In deze in de volkstaal geschreven verzameling 
heiligenlevens wilde hij aan zijn publiek voorbeelden van heiligheid voorscho-
telen in de volgorde van de liturgische kalender om dagelijks te kunnen over-
denken. Daarbij besteedde hij veel aandacht aan de reconstructie van de waar-
neembare tekens van de heiligheid van de maagden, met name de instrumen-
ten waarmee ze zijn gefolterd en de lokalisering van hun lichamelijke resten, 
hun relieken. 
 Enkele jaren eerder had Giovanni Battista Natolini in Venetië het 
Legendario delle santissime vergini uitgebracht.12 Dit boekje beschrijft de 
levens van 31 heilige, maagdelijke martelaressen. Het heeft een vergelijkbare 
opzet als de Historia delle sante vergini romane en is door Gallonio duidelijk 
betrokken bij de totstandkoming van zijn eigen boek over heilige maagden. Hij 
heeft er een exemplaar van bezeten, goed bestudeerd en zelf druk beschreven. 
Op de binnenkant van de kaft aan de achterzijde heeft hij een lijst geschreven 
van vrouwelijke heiligen. De lijst komt, op enkele namen na, overeen met de 
heilige maagden die in de Historia delle sante vergini romane voorkomen.13 
Het Legendario was voor Gallonio een referentiekader voor zijn eigen werk 
over vouwelijke heiligen.  

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

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

                                                 
17 Heribert Rosweyde, Fasti sanctorum quorum vitae in belgicis bibliothecis manuscriptae. 
Item acta praesidalia sanctorum martyrum Tharaci, Probi, et Andronici (Antwerpen, Plan-
tijn, 1607). Over de bollandisten: Aigrain, L’Hagiographie, 329-350; Paul Peeters, L’oeuvre 
des Bollandistes (Brussel 1961). 
18 ‘Che fece il m.to R.do P. Gallonio circa l’opera sua delle Vite de Santi, l’ha egli tirata 
avanti?’, BibVal Ms. H.8I f. 230ro. 
19 Antonio Gallonio, Vita beati patris Philippi Nerii Florentini Congregationis Oratorii 
fundatoris in annos digesta (Rome, Zannetti, 1600); Idem, Vita del beato padre Filippo Neri 
fiorentino fondatore della Congregatione dell’Oratorio (Rome, Zannetti, 1601). In de eerste 
helft van 1600 was de Latijnse Vita klaar voor de drukpers en verkreeg Gallonio pauselijke 
toestemming het boek te verspreiden. Begin 1601 kwam vervolgens de Italiaanse editie uit. 
Cistellini, San Filippo Neri, II, 1362, 1403; ACO Vol. A.III.51 nr. 3. Van de Latijnse Vita is 
nog tijdens Gallonio’s leven, in 1602, een nieuwe editie uitgekomen in Mainz, en na zijn 
dood heeft Zazzara in Napels een tweede editie van de Italiaanse versie laten drukken: 
Antonio Gallonio, Vita beati patris Philippi Nerii Florentini Congregationis Oratorii funda-
toris (Mainz, Lippius, 1602) en Idem, Vita del Beato Padre Filippo Neri fiorentino fondatore 
della Congregatione dell’Oratorio (Napels, Roncagliolo, 1608). Wanneer ik in het hiernavol-
gende alleen naar de Italiaanse editie verwijs, is de passage gelijk aan de overeenkomstige 
passage in de Latijnse editie, tenzij in de hoofdtekst anders is vermeld. 
20 Antonio Cistellini, ‘A proposito della Vita di S. Filippo Neri di Antonio Gallonio’, Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia 54 (2000) 1-11, aldaar 1-2; Idem, San Filippo Neri, II, 983-986, 
1057-1059, 1203; Francesco Zazzara, ‘Diario delle onoranze a S. Filippo Neri dalla morte alla 
canonizzazione’, ed. Giovanni Incisa della Rocchetta, Quaderni dell’Oratorio 6 (1966) 1-28, 
aldaar 3-4. 
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tekst in een eeuwenoude traditie. De auteur zorgde dat de tekst voldeed aan de 
structurele en inhoudelijke conventies van de ‘monografische’ vita, een om-
vangrijk heiligenleven over één persoon. 

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

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

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

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

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

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

                                                 
27 Voor het lineaire aspect in historia sacra: Ernst Hoffmann, ‘Platonism in Augustine’s 
philosophy of history’ in: Raymond Klibansky en H.J. Paton ed., Philosophy and history. The 
Ernst Cassirer Festschrift (New York 1963) 173-190, aldaar 176-177; Karl Löwith, Meaning 
in history (Chicago en Londen 1949) 9-18. Voor het repetitieve aspect: Genoveffa Palumbo, 
‘Erudizione, storia e verità nel frontespizio degli Acta Sanctorum’ in: Gennaro Luongo ed., 
Scrivere di santi. Atti del II Convegno di studio dell’Associazione italiana per lo studio della 
santità, dei culti e dell’agiografia. Napoli, 22-25 ottobre 1997 (Rome 1998) 263-283, aldaar 
273-275; G.W. Trompf, The idea of historical recurrence in Western thought - from Antiq-
uity to the Reformation (Berkeley, Los Angeles en Londen 1979) 1-3, 295-312; Arnaldo 
Momigliano, ‘Time in ancient historiography’ in: George H. Nadel ed., History and the 
concept of time (Middletown 1966) 1-23, aldaar 21-22 (dit artikel laat zich lezen als een 
reactie op Karl Löwith); George Kubler, The shape of time. Remarks on the history of things 
(New Haven en Londen 1962) 98-106, 123-126, waarin de schrijver de periodieke kwaliteit 
van het historische tijdsverloop introduceert als een zelf ontworpen analytische structuur, 
maar suggereert dat in verscheidene christelijke tradities een dergelijke periodieke kwaliteit 
aan tijd toegekend is geweest, waarbij hij bijbelse prefiguraties noemt, periodiek terugke-
rende eschatologische overtuigingen en de ontkenning van historische lineariteit onder de 
Cisterciënzers. Ook Hippolyte Delehaye heeft gesuggereerd dat heiligen, anders dan profane 
historische figuren, onderdeel uitmaken van een periodieke opvatting van tijd: Hippolyte 
Delehaye, Cinq leçons sur la méthode hagiographique (Brussel 1934) 7-8, 13. 
28 Eric Macphail, ‘The Plot of History from Antiquity to the Renaissance’, Journal of the 
history of ideas 62 (2001) 1-16, aldaar 9-12. Giorgio Spini, ‘Historiography: the art of 
history in the Italian Counter Reformation’ in: Eric Cochrane ed., The late Italian Renais-
sance 1525-1630 (Londen etc. 1970) 91-133. 
29 Boyer, ‘The typology of medieval hagiography’, 35. 
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personen, de heiligen, maakten deel uit van de geschiedenis van de menselijke 
samenleving, maar stonden er tegelijkertijd los van. Ze namen immers geen 
deel aan de zonde en de verdorvenheid. De heiligen waren, samen met de 
overige tekens, onderdeel van de goddelijke openbaring in deze wereld. Ze 
dienden de mensheid tot baken, zodat de mensen hun eigen zondigheid kon-
den ombuigen tot rechtschapenheid.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dezelfde historische interesse die zich in de martyrologische beeldcul-
tuur van deze jaren manifesteerde, leidde ook tot de verkenningen van de 
catacomben, waar de materiële en iconografische resten te vinden waren van 
het christendom van de eerste eeuwen na Christus. De schilderingen, graven en 
relieken die in de catacomben te voorschijn kwamen, leidden niet alleen tot 
omvangrijke studies naar de ondergrondse topografie en vroegchristelijke 
grafcultuur, maar ook tot nieuwe beeldmotieven in de martyrologische schil-
der- en prentkunst.37 Tegelijkertijd is meermalen gewezen op het feit dat deze 
frescocycli zich in kerken bevonden die de novicen van de jezuïeten bedienden. 
Deze missionarissen in opleiding zouden later in de afvallige gebieden van 
Europa en in de heidense gebieden in Azië en Amerika het risico lopen geweld-
dadig aan hun einde te komen, net als de martelaars wiens standvastigheid ze 
in de beeldenreeksen dagelijks onder ogen kregen.38 Zo is de martyrologische 
                                                                                                                   
Concertatio ecclesiae catholicae in Anglia adversus Calvinopapistas et Puritanos (Augsburg, 
Bock, 1589); Joseph Cresswell, Exemplar literarum, missarum, e Germania, ad Guilielmum 
Cecilium, consiliarium regium (s.l., s.n., 1592). 
36 Gauvin A. Bailey, Between Renaissance and Baroque: Jesuit art in Rome, 1565-1610 
(Toronto etc. 2003) 107-186. 
37 Een recente formulering van deze these in Massimiliano Ghilardi, Subterranea civitas: 
quattro studi sulle catacombe romane dal medioevo all’età moderna (Rome 2003) 7-9, 43-
75. Zie verder de literatuur, geciteerd in n. 65. 
38 Opher Mansour, ‘Not torments, but delights: Antonio Gallonio’s Trattato de gli instru-
menti di martirio of 1591 and its illustrations’ in: Andrew Hopkins en Maria Wyke ed., 
Roman bodies. Antiquity to the Eighteenth century (Londen 2005) 167-183, aldaar 171-
172, 179-180; Federica Piccirillo, ‘VI.3 Fenomenologia del martirio’ in: Marcello Fagiolo and 
Maria Luisa Madonna ed., Roma, 1300-1875: l’arte degli anni santi tent. cat. (Milaan 1984) 
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beeldcultuur van deze jaren tegelijkertijd een evocatie van het glorieuze verle-
den, en een aankondiging dat dit verleden herleefde in de eigen tijd. De marty-
rologische literatuur en beelden ondersteunden de katholieke tradities, en 
verdedigden deze tegen de protestanten. 

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

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

                                                                                                                   
282-291, aldaar 282, 286-287; Antonio Vannugli, ‘Gli affreschi di Antonio Tempesta a S. 
Stefano Rotondo e l’emblematica nella cultura del Martirio presso la Compagnia di Gesù’, 
Storia dell’Arte 48 (1983) 101-116, aldaar 113-116. 
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seerden. Bronnen gingen als externe elementen dienen om de beweringen van 
de schrijver te onderbouwen.39  

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

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

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

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

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

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



Hagiografie en geschiedschrijving 
 

 71 

werk heeft hij overgenomen in de Latijnse versie, De sanctorum martyrum 
cruciatibus.53 Hoewel Gallonio met zijn Latijnse traktaat over martelaars een 
andere richting is ingeslagen dan met het project van de vitae van Romeinse 
maagden en de bijbehorende verhandeling over martelinstrumenten, bouwen 
ze alle voort op hetzelfde kernbestand aan hagiografische bronnen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
65 Massimiliano Ghilardi, ‘Le catacombe di Roma dal Medioevo alla Roma sotterranea di 
Antonio Bosio’, Studi Romani 40 (2001) 27-56 (voor Gallonio: 34); Cantino Wataghin, 
‘Archeologia e “archeologie”’, 206-209; Vannugli, ‘Gli affreschi di Antonio Tempesta’, 101-
116 (voor Gallonio: 115); Giuseppe Bovini, Gli studi di archeologia cristiana dalle origini alla 
metà del secolo XIX (Bologna 1968) 17-61 (voor Gallonio: 33-34); Giuseppe Ferretto, Note 
storico-bibliografiche di archeologia cristiana (Vaticaanstad 1942) 128 -130; Carlo Cecchelli, 
Il cenacolo filippino e l’archeologia cristiana (Spoleto 1938) (voor Gallonio: 16, 18); Orazio 
Marucchi, Le catacombe romane ed. Enrico Josi (Rome 1932) 3-29; Pietro Fremiotti, La 
riforma cattolica del secolo XVI e l’archeologia cristiana (Rome 1926) (voor Gallonio: 77-83); 
Giovanni Battista de Rossi, La Roma sotterranea cristiana I (Rome 1864) 1-46. Het werk van 
Bosio geldt als ongeëvenaard, totdat in de negentiende eeuw onder leiding van Giovanni 
Battista de Rossi de christelijke archeologie zich ontwikkelde tot een autonome academische 
discipline. De ontwikkelingen van de christelijke oudheidkunde in de zeventiende en 
achttiende eeuw hebben weinig aandacht gekregen: Massimiliano Ghilardi, Subterranea 
civitas, 13. 
66 Occhipinti, Pirro Ligorio, 343-384 (bij wijze van voorbeeld, in feite beschrijft het hele boek 
de christelijke oudheidkunde in de vroegmoderne tijd als een uiting van belangstelling voor 
unieke resten uit het verleden, waarbij de auteur zich vooral richt op de verhouding tussen 
iconografische en esthetische interesse); Barbara Agosti, Collezionismo e archeologia 
cristiana nel Seicento. Federico Borromeo e il medioevo artistico tra Roma e Milano (Milaan 
1996) 12; Haskell, History and its images, 13-127; Ingo Herklotz, ‘Historia sacra und 
mittelalterliche Kunst während der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts in Rome’ in: Romeo 
De Maio e.a. ed., Baronio e l’arte: atti del convegno internazionale di studi, Sora 10-13 
ottobre 1984 (Sora 1985) 21-74. 
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en was hij niet betrokken bij de totstandkoming van de Roma sotterranea.67 
Dit relativeert zijn betrokkenheid bij de trend onder geestelijken rond 1600 om 
de christelijke oudheden in de catacomben met eigen ogen te aanschouwen. 
Gallonio heeft Bosio niet vergezeld op diens ondergrondse verkenningstoch-
ten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
80 De passage in het werk van Mercati: Michele Mercati, Metallotheca Vaticana ed. Giovanni 
Maria Lancisi (Rome, Salvioni, 1717) 243-245. 
81 Zo zijn in de postume uitgave van zijn commentaar op zijn verzameling mineralen brieven 
en passages van oratorianen opgenomen, waarin ze Mercati loven om zijn deugdzaam 
karakter en zijn goede werk, en daarbij blijk geven van een persoonlijke band met de arts: 
Mercati, Metallotheca Vaticana, xxxii-xxxiv, xxxvvii (Filippo Neri, Giovanni Giovenale 
Ancina, Cesare Baronio); ook uit getuigenissen in het canonisatieproces van Filippo Neri 
blijkt hoe nabij Mercati stond tot het Oratorium. Giovanni Incisa della Rocchetta en Nello 
Vian ed., Il primo processo per San Filippo Neri nel Codice Vaticano Latino 3798 e in altri 
esemplari dell’archivio dell’Oratorio di Roma (Vaticaanstad 1957-1963) I, 145-146 [A. 
Alluminati]; IV, 193 n. 417 [fragment uit de brief van Giovanni Giovenale Ancina aan 
Filippo Neri over Mercati’s ziekbed in het complex van het Oratorium]. 
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gers van Petrus. Een terugkerend motief in de geschriften van Gallonio en zijn 
ordegenoten is de spanning tussen aardse ambities en godvrezende wereldver-
zaking. In iedere periode hadden wereldlijke machthebbers en volksmenners 
gedreigd de christelijke samenleving mee te sleuren in hun verlangen naar 
aardse roem. Altijd waren vrome helden er echter in geslaagd de godsvrucht in 
stand te houden. 
 
Het christelijke Imperium 
Gallonio heeft in een overweldigend aanbod aan literaire en non-literaire 
bronnen selecties gemaakt waarmee hij invulling kon geven aan zijn hagiogra-
fische projecten. De historia sacra was geen amorfe massa gegevens, maar ze 
kende een interne geleding waarbinnen types en groepen vielen te onderschei-
den. Voor Neri stonden niet zozeer de heilige martelaars model, of de christe-
lijke soldaten, of de stichters van ordes en kloosters, of de kerkelijke geleerden, 
maar vooral de contemplatieve kluizenaars en asceten. Individuele gebeurte-
nissen en personen vielen in de ene dan wel de andere categorie heilige of juist 
zondige activiteiten en eigenschappen. De ahistoriciteit van de historia sacra 
manifesteerde zich iedere keer weer in specifieke historische gevallen. Dit 
leverde een voortdurende spanning op tussen de chronologische geschiedenis 
en de onveranderlijke geschiedenis. Terwijl Gallonio in al zijn werk is uitgegaan 
van de herhaling van de historia sacra, blijkt hier en daar ook dat hij extra 
gewicht toekende aan bepaalde specifieke, individuele gevallen uit de chronolo-
gische geschiedenis. Al genoemd is de speciale voorkeur van de contrareforma-
torische geestelijkheid voor het antieke Rome. Bij Gallonio wordt dit nergens 
zo duidelijk als in het geval van de heilige Domitilla, de verwant van de Flavi-
sche keizers Vespasianus, Tito en Domitianus. 
 Flavia Domitilla behoorde tot een generatie die de apostelen nog 
persoonlijk had gekend. Zij stond daarmee dicht bij de oorsprong van het 
christendom, ze had de goede boodschap uit de eerste hand vernomen. Dit 
maakte haar bij uitstek tot een legitiem object van verering en navolging. Ze 
was lid van een keizerlijke familie, zodat met haar het christelijke heldendom al 
vroeg tot in de toplaag van de Romeinse samenleving bleek te zijn doorgedron-
gen. Ze was een jonge vrouw, zodat ze een christelijk, spiritueel en katholiek 
tegenwicht kon bieden aan de lichamelijke kracht en de materiële rijkdom die 
in het wereldlijke de verhoudingen bepaalde. Als edele, nederige maar stand-
vastige christelijke maagd was zij een lichtend baken temidden van de duistere 
vergankelijkheid van de heidense ambitie en hoogmoed. Tegelijkertijd was ze 
een geschikt voorbeeld om na te volgen voor de aristocratische jongedames 
waarvan Gallonio het spiritueel leiderschap op zich had genomen. De verhou-
ding van Flavia Domitilla tot de christelijke geestelijkheid stond daarbij model 
voor de maatschappelijke inbedding van de clerus zoals Gallonio die in zijn 
eigen Rome voorstond. 
 Eerder is beschreven hoe Gallonio in het algemeen de heilige Romeinse 
maagden, weliswaar unieke historische subjecten, toch aan de chronologische 
wereldlijke geschiedenis onttrok door de repetitiviteit van de vertellingen en 
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het gebrek aan historische karakterisering. In de historia van Flavia Domitilla 
en haar metgezellen zijn ook specifieke elementen te vinden, die direct lijken te 
refereren aan de spanning tussen een lineaire en een periodieke opvatting van 
de christelijke geschiedenis. Het gaat om de cyclus van geboorte, voortplanting 
en dood in de aardse, chronologische geschiedenis. Een terugkerend motief in 
Gallonio’s historische geschriften, is de christelijke roem. Hij stelde de Ecclesia 
militans voor als een voortdurende strijd, waarin soms een overwinning 
plaatsvond die aanleiding kon zijn tot het vieren van de triomf. In zijn Historia 
delle sante vergini romane zijn de gevechten vaak tussen maagdelijkheid in 
dienst van Christus en voortplanting in dienst van een echtgenoot. De jonge 
vrouw die kinderen baarde, zou schijnbaar bijdragen aan de onsterfelijkheid 
van haar en haar echtgenoot, doordat in hun kinderen hun eigen bloed, en hun 
roem, zou voortleven. Dit was echter maar schijn, wereldlijke roem was vals en 
vergankelijk. In werkelijkheid kon de vrouw slechts iets van eeuwige waarde 
bewerkstelligen door zichzelf te beloven aan Christus en haar maagdelijke staat 
te bewaren. In plaats van wereldlijke vooruitgang te ambiëren zou zij spirituele 
vooruitgang moeten nastreven. Deze was daadwerkelijk eeuwig, en zij kon dit 
consolideren als God haar de kans gaf zichzelf te bewijzen door middel van een 
martelaarschap. Een vrouw kon dus in spirituele zin een militaire overwinning 
behalen door passief te zijn, door de folteringen te ondergaan waarmee ande-
ren haar omwille van haar geloof en haar gelofte kwelden. Dit was meer waard, 
had een hogere eeuwigheidswaarde, dan de actieve, militaire overwinningen die 
de vader van haar kinderen eventueel behaalde. 82 Terwijl de wereldlijke, lineai-
re geschiedenis een aaneenschakeling was van dergelijke actieve prestaties die 
uiteindelijk iedere keer desillusies bleken te zijn, was de historia sacra een 
opeenvolging van passieve triomfen die nooit hun glans verloren. De heiligen-
cultus van de katholieke kerk was een altijd levende herinnering aan de voort-
durende roem van de schare heiligen in de Hemel. Het Romeinse keizerrijk was 
daarentegen juist een van de meest sprekende voorbeelden van de verganke-
lijkheid van de aardse roem.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2b - Antonio Gallonio, Historia delle sante vergini romane (Rome, Donangeli, 1591) 
192. 



Hagiografie en geschiedschrijving 
 

 97 

 
 

 
2c - Fresco, S. Lorenzo fuori le Mura, in het portico. 
 
 

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

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

 
2j - Detail van afbeelding 2i, met de route van de translatie van de relieken van Flavia 
Domitilla, Nereus en Achilleus, gereconstrueerd op basis van BibVal Ms. G.99 f. 13vo. 
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Hoo fds t uk  3  
 

Heiligenverering en recht 
 

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

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

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

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

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

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

                                                 
1 ‘Argumento della santità sua mi pare, perchè cresce incredibilmente la devotione de popoli 
verso lui, non solo qui in Roma, in Firenze, ma in diverse città et luoghi; et, tanto più, perchè 
è cosa certa, come osservano li dottori et canonisti, che non permetterebbe Iddio “ultra sex 
menses”, et altri dicono minor tempo assai, che alcuno fosse adorato come santo, se real-
mente non fosse tale; et, più oltre, si sentono tuttavia et scoprono miracoli novi, non solo 
operati qui in Roma, per meriti del detto santo, ma fuori ancora.’ Giovanni Incisa della 
Rocchetta en Nello Vian ed., Il primo processo per San Filippo Neri nel Codice Vaticano 
Latino 3798 e in altri esemplari dell’archivio dell’Oratorio di Roma (Vaticaanstad 1957-
1963) II, 139 [A. Gallonio]. Gallonio legde vier keer zelf een getuigenis af in het proces: op 7 
en 11 september 1595 (ibid., I, 171-193, 193-197), op 18 september 1595 (ibid., I, 220-221), 
op 31 januari 1596 (ibid., II, 46-48) en op 13 januari 1597 (ibid., II, 137-139). Voor een 
overzicht van de proceshandelingen (waaronder de opdracht aan Giacomo Buzi het proces-
sus ordinarius te openen op 2 augustus 1595): ibid., I, vii-ix. 
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disch kader dat de mogelijkheid bood de tekens van heiligheid te toetsen op 
geldigheid. Het juridische kader was niet definitief, maar stond open voor 
discussie en nadere uitwerking. Voor Gallonio was de verering van Neri vanaf 
1595 een belangrijke reden om zich met deze regulering te bemoeien.  
 
Gallonio en de canonisatieprocedure 
De devotionele handelingen ter ere van de overleden Neri en het bijeenbrengen 
van getuigenissen over zijn heiligheid waren geen collectieve initiatieven van 
de Congregatie van het Oratorium, maar van enkele leden en intimi van het 
Oratorium, waarbij Gallonio een prominente rol speelde. Dagelijks waren in 
zijn eigen kamer herdenkingen van het leven van Neri, en iedere vrijdag was er 
een uitgebreidere bijeenkomst met gebed en het branden van kaarsen op een 
altaartje. De aanwezigen zongen dan de litanie en luisterden naar een voor-
dracht over Neri’s heiligheid. Meer openbaar waren de vieringen op 22 juli, de 
geboortedag van Neri, en op 26 mei, zijn sterfdag. Op deze data werd het 
complex in de Vallicella versierd, werden missen gevierd, preken gehouden en 
gebeden gezegd. Bovendien was er een maaltijd, waarbij altijd enkele hoogge-
plaatste prelaten aanwezig waren. Tijdens de maaltijd van de eerste viering, op 
22 juli 1596, zaten onder anderen kardinaal Agostino Cusano, zijn secretaris 
abt Marc’Antonio Maffa, en de pauselijke rechters Girolamo Pamphilj en 
Lorenzo Bianchetti aan aan tafel. 2 De vieringen werden ieder jaar uitbundiger. 
Na 26 mei 1598 meldde Gallonio tevreden aan kardinaal Agostino Cusano, die 
zich in Ferrara bevond in het gevolg van Clemens VIII, dat het feest in de 
Chiesa Nuova ondanks de afwezigheid van een groot deel van het pauselijk hof 
een grandioos gebeuren was geweest.3 

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

                                                 
2 Francesco Zazzara, ‘Diario delle onoranze a S. Filippo Neri dalla morte alla canonizzazione’, 
ed. Giovanni Incisa della Rocchetta, Quaderni dell’Oratorio 6 (1966) 1-28, aldaar 4-5. 
Pamphilj en Bianchetti waren auditores (rechters) van de Sacra Romana Rota: zie n. 21. 
3 ACO Vol. C.I.36 ff. 27ro-28vo. 
4 Giovanni Papa, Le cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti 
(1588-1634) (Vaticaanstad 2001) 42; Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, vii. 
5 Antonio Cistellini, San Filippo Neri, l’Oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e 
spiritualità (Brescia 1989) II, 1058-1059. 
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vroeg na zijn dood structureel te vereren en hiervoor ook pauselijke toestem-
ming te verkrijgen, riepen al meteen weerstand op. Gallonio begon in deze tijd 
aan zijn verhandeling, ‘De his quae praestari possunt nondum canonizatis’, 
waarin hij betoogt dat het niet verboden is devotionele handelingen te verrich-
ten voor iemand die voor een heilige wordt gehouden, onmiddellijk na diens 
overlijden. Ondanks de terughoudendheid van enkele van de leden, besloot het 
Oratorium in het voorjaar van 1596 wel een altaar te plaatsen in de kamer van 
de overleden Neri, deze in te richten tot een kapel en Gallonio hiervoor ver-
antwoordelijk te maken. Hij richtte een gezelschap op dat zich hierover ont-
fermde, waarvan de bestuurders bekend zijn uit de specifieke kring die hij in de 
loop der jaren had opgebouwd: Giacomo en Pierpaolo Crescenzi, Giovanni 
Battista Zazzara (1579-1625), Marcello Vitelleschi.6  
 In het najaar van 1597 begon Gallonio de Vita van Neri te schrijven.7 
Als basismateriaal voor de Vita van Neri gebruikte Gallonio de getuigenissen in 
het canonisatieproces. Hij stelde zelf alles in het werk om verklaringen te 
verzamelen die de erkenning van Neri als heilige konden ondersteunen.8 In 
deze eerste fase, die duurde tot 1610, hebben 351 mensen in Rome en 56 
mensen buiten Rome getuigd. Na de dood van Gallonio nam Francesco Zazzara 
zijn rol over.9 Tussen 1609 en 1615 voltrok zich een tweede fase, waarin juris-
ten in de curie en uiteindelijk de verantwoordelijke kardinalen de verzamelde 
verklaringen beoordeelden. Plechtig verklaarde Gregorius XV Filippo Neri in 
1622 samen met vier Spaanse heiligen in een collectieve ceremonie heilig.10 De 
canonisatie van Neri was aanleiding voor het schrijven van een nieuwe biogra-
fie. Met de publicatie van Pier Giacomo Bacci’s Vita van Neri in 1622 was het 
werk voor de verering van Gallonio’s geestelijk vader door de volgende genera-
tie voltooid.11 
 Gallonio’s Vita van Neri had ten doel het canonisatieproces verder te 
helpen door de herinnering aan de eigenschappen en verdiensten van Neri 
levend te houden. De twee edities van de Vita werden dan ook strategisch 
verspreid onder invloedrijke geestelijken en leken.12 Bovendien werden samen-

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

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

                                                 
16 Hij komt voor op een lijst met adviseurs van de Congregatio de Sacris Ritibus die in 1604 
of 1605, vlak voor zijn dood, is opgesteld: Papa, Le cause di canonizzazione, 96-97. Zie 
verderop in deze paragraaf voor het functioneren van de Congregatio de Sacris Ritibus. 
17 Voor de haastige behandeling tijdens het Concilie van de verering van beelden, de heili-
gencultus en het Vagevuur, onderwerpen waarvan de laatste, 25ste sessie van het Concilie 
de middeleeuwse doctrine simpelweg bevestigde: Adriano Prosperi, Il Concilio di Trento: una 
introduzione storica (Turijn 2001) 87. 
18 Voor de edities van het Martyrologium Romanum tussen 1582 en 1589: Giuseppe Antonio 
Guazzelli, ‘Cesare Baronio e il Martyrologium Romanum: problemi interpretativi e linee 
evolutive di un rapporto diacronico’ in: Massimo Firpo ed., Nunc alia tempora, alii mores. 
Storici e storia in età postridentina. Atti del Convegno internazionale Torino, 24-27 settem-
bre 2003 (Florence 2005) 47-89, aldaar 58-62, 77-86. 
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bevoegdheden met betrekking tot de canonisatieprocedure naar zich toe te 
trekken. De regulering van de canonisatie viel in principe onder de bevoegd-
heid van de in 1588 door Sixtus V in het leven geroepen permanente kardi-
naalscommissie voor de liturgie, de Congregatio de Sacris Ritibus. Dit be-
stuursorgaan moest oordelen in alle kwesties die met handelingen van verering 
te maken hadden, zoals het reciteren van officia op de feestdagen van heiligen, 
maar ook bijvoorbeeld of een heilige wel of geen stigmata moest worden geacht 
te hebben gehad, en of de gouverneur van een stad die een kerkelijke titel 
droeg, voor of achter de kanunniken van de kathedraal van die stad moest 
lopen in de jaarlijkse processie ter ere van de beschermheilige.19 Het was voor 
dit orgaan dat Gallonio als schrijver werkzaam was, volgens zijn latere biogra-
fen het liefst anoniem.20 Niet alleen de Congregatio de Sacris Ritibus, maar ook 
de Sacra Romana Rota (een pauselijke rechtbank voor met name civielrechtelij-
ke zaken), de Inquisitie (het tribunaal voor godslastering en ketterij) en in 
sommige gevallen de Index (de censuur) eisten echter verantwoordelijkheden 
op.21 

                                                 
19 Niccolò del Re, La Curia Romana. Lineamenti storici-giuridici (Rome 19703 [Rome 1941]) 
435-442; de voorbeelden komen uit overzichten van beslissingen van de Congregatio de 
Sacris Ritibus tussen 1588 en 1599 en tussen 1602 en 1610, in: ACCS, Decreta Sacrae 
Congregationis Rituum. Ab anno 1588 ad annum 1599, ff. 228ro-229ro (conflict tussen de 
orde der franciscanen en de orde der dominicanen over of Catherina da Siena stigmata heeft 
gehad), 264ro (verzoek van het benedictinessenklooster in Cingoli het officie van hun 
beschermheilige S. Sperandia te kunnen reciteren); ACCS. Decretorum Congregationis 
Sacrorum Rituum. Liber secundus à 1602. usq. ad 1610, f. 77ro (bepaling dat de gouverneur 
van Faenza, protonotarius apostolicus, na de bisschop en voor de kanunniken loopt in de 
processie).  
20 Giacomo Ricci, ‘Breve notitia di alcuni suoi compagni’ in: Pietro Giacomo Bacci, Vita di S. 
Filippo Neri Fiorentino fondatore della Congregatione dell’Oratorio. Scritta già dal P. Pietro 
Giacomo Bacci Prete dell’istessa Congregatione. Hor’accresciuta di molti Fatti e Detti 
dell’istesso Santo, Cavati da i Processi della sua Canonizatione. Con l’aggiunta d’una breve 
notitia di alcuni suoi compagni. Per opera del M. Rev. P. Maestro F. Giacomo Ricci 
dell’Ordine di S. Domenico (Rome, Tizzoni, 1672) 172; ‘Havendo consecrata la sua penna 
erudita in far molte savie scritture per la Sacra Congregatione de’Riti in honore di diversi 
Santi, non permise mai, che quella vi scrivesse il suo nome, desiderando, che all’istesso 
passo, che promoveva la gloria de’Santi restasse oscurata la propria: se bene poi la medesima 
Sacra Congregatione volle, che in ogni conto sottoscrivesse il suo nome in diversi officii, che 
egli compose.’ Giovanni Marciano, Memorie historiche della Congregatione dell’Oratorio 
(Napoli 1693) I, 516. 
21 De Sacra Romana Rota was een rechtbank die in de loop van de zestiende eeuw met name 
civielrechtelijke procedures ging behandelen: F.E. Schneider en H. Ewers, ‘Rota, Sacra 
Romana R.’ in: Lexikon für Theologie und Kirche 9 (Freiburg i.B. 19862 [1964]) 62-64; Del 
Re, La Curia Romana, 243-259. De Inquisitie (Congregatio de Sancto Ufficio) oordeelde in 
zaken die geloofskwesties en daaruit voortvloeiende ideeën en praktijken betroffen, ibid., 
89-101. De Index (Congregatio de Indice), in 1571 ingesteld door Pius V om het werk van de 
Inquisitie te verlichten, was verantwoordelijk voor de orthodoxie van wat werd geschreven, 
met name drukwerk. Ibid., La Curia Romana, 325-329. 
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De verdeling van competenties bleef tot het pontificaat van Urbanus 
VIII (1623-1644) onduidelijk en veranderlijk.22 De regulering van canonisaties 
vertaalde zich in een omvangrijke literatuur over de relevante procedures. In 
1487 was het enige middeleeuwse traktaat tot stand gekomen, dat de procedu-
re van heiligverklaring systematisch behandelde.23 Hierna duurde het tot 1601 
voordat weer een boek verscheen dat exclusief aan deze materie was gewijd: De 
sanctorum canonizatione van de augustijn Angelo Rocca (1545-1620). Gallonio 
kreeg van de eerste editie van dit boek van Rocca in 1603 een exemplaar van 
zijn ordegenoot Francesco Bozio.24 De auteur was werkzaam voor de Vaticaan-
se drukkerij en werd onder Clemens VIII de pauselijke sacristaan, een lid van de 
pauselijke hofhouding.25 In de decennia hierna verschenen verscheidene publi-
caties met voorschriften en jurisprudentie, waaruit geleidelijk een geraffineer-
de regelgeving voortkwam.26  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
40 ‘Io in pochi giorni che mi fermai ivi dedi un’occhiata à quei libri, delli quali cavai ad verbum 
una relatione fatta dai Cardinali deputati al Papa, [..]; Del qual sommario ne mando hora una 
copia a V.S. [..] Vidi anco alcuni originali de Bolle del Papa, et de Vescovi di quel tempo dal 
che tutto per mia istruttione, io feci un’breve sommarietto, del quale parimente mando 
Copia à V.S. acciò possa mostrarle à Monsig.r R.mo Sacrista, che gli l’ha dimandate, [..]’, 
BibVal Ms. H.3 ff. 315ro-315vo. Het afschrift van het verslag van de kardinalen aan paus 
Johannes XXII bevindt zich in BibVal Ms. H.3 ff. 68ro-68vo, de samenvatting van de pauselij-
ke en bisschoppelijke bullen bevindt zich in BibVal Ms. H.8I ff. 98ro-104vo. Fabio Tempestivi 
noemt zijn broer in de adressering ‘Cam.ro di Nro. Sig.re’, BibVal Ms. H.3 f. 318ro. Cherubino 
Tempestivi was ‘aiutante di camera’ sinds februari 1592: Klaus Jaitner, ‘Der Hof Clemens’ 
VIII. (1592-1605). Eine Prosopographie’, Quellen und Forschungen aus Italienischen 
Archiven und Bibliotheken 84 (2004) 137-331, aldaar 271 met n. 378. 
41 Papa, Le cause di canonizzazione, 234. Voor de geschiedenis van de formele erkenning van 
Chiara de’Montefalco als zalige: Enrico Menestò, ‘Il processo apostolico per la canonizzazio-
ne di Chiara da Montefalco (1318-1319)’ in: Daniel Bornstein en Roberto Rusconi ed., 
Mistiche e devote nell’Italia tardomedievale (Napoli 1992) 107-127. 
42 Archivio della Congregazione delle Cause dei Santi. Decretorum Congregationis Sacrorum 
Rituum. Liber secundus f. 3vo. 
43 Silvio Antoniano staat bekend als auteur van een omvangrijk pedagogisch werk. Paolo 
Prodi, ‘Antoniano, Silvio’, Dizionario Biografico degli Italiani III Ammirato-Arcoleo (Rome 
1961) 511-515. Voor de band tussen het Oratorium en Antoniano (‘homo nostro, ma che 
non cohabita’): Cistellini, San Filippo Neri, I, 100. 
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commentaar dat Gallonio uitschreef.44 Onder de andere papieren die Gallonio 
van Antoniano in zijn bezit had, was het verzoek een officium te controleren 
dat de bisschop van Gaeta had geschreven. Antoniano schrijft in de brief dat hij 
geen bibliotheek bij de hand had, maar dat hij de indruk had dat het officie 
voor verbetering vatbaar was. Volgens de kardinaal was de heilige Erasmus 
geen bisschop van Antiochië geweest.45 In de lezingen voor Erasmus die Gallo-
nio zelf uitschreef, liet hij iedere verwijzing naar de heilige als bisschop van 
Antiochië inderdaad achterwege.46  

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

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

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

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

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

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

                                                 
54 Voor de kwestie tijdens het pontificaat van Clemens VIII, waarbij Gallonio betrokken was: 
Gotor, I beati del papa, 43-202. De kwestie zou zich hierna nog voortslepen tot 1621: ibid., 
203-253. 
55 Papa, Le cause di canonizzazione, 23; Del Re, La Curia Romana, 435. 
56 BibVal Ms. H.14 ff. 366ro-367vo; Peña’s vergelijking: ‘Sed adhibet privatum cultum, quasi 
non respiciens publicum, uti privatus contractus dicitur quasi non respiciens publicam 
utilitatem.’ Ibid., f. 367ro. 
57 Gotor, I beati del papa, 1-12, 156-161; Papa, Le cause di canonizzazione, 61. Ditchfield 
noemt de ‘symbiose’ tussen de verantwoordelijken voor canonisatie en voor kettervervol-
ging. Hij wijst hierbij op het feit dat de rechter Francisco Peña niet alleen adviseur was van 
de commissie die zich na 1600 over de nieuwe cultussen boog, maar ook de redacteur van 
een nieuwe uitgave van het Directorium Inquisitorum van Nicolaus Eymericus uit de 
veertiende eeuw. Benvenuti, Storia della santità, 288. Zie ook de suggestie van Giuseppe 
dalla Torre dat de canonisatieprocedure een hybride karakter heeft, ontstaan uit de juridi-
sche procedures ontwikkeld ten behoeve van conflictbeheersing en strafrecht: Dalla Torre, 
Santità e diritto, 35, 42-43, 69-72.  
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einde had gebracht, was ieder blijk van openbare verering uit den boze. Getui-
gen legden verklaringen af ten overstaan van een groep toehoorders waarin 
zowel het lokale, bisschoppelijke of seculiere gezag als het centrale, pauselijke 
of monarchale gezag vertegenwoordigd was. De processus ordinarius van het 
canonisatieproces was vergelijkbaar met een eerste ondervraging in het straf-
proces, die aan de hand van generieke vragen moest uitwijzen wat de punten 
van aanklacht waren. De processus apostolicus in de canonisatieprocedure leek 
op de tweede ondervraging in het strafproces, die geschiedde op basis van 
artikelen die de seculiere of kerkelijke instanties hadden geformuleerd naar 
aanleiding van het eerste onderzoek.58 De procurator fisci, later officieel pro-
motor fidei genoemd, maar in de volksmond de ‘advocaat van de duivel’, was na 
1631 een vaste deelnemer aan ieder canonisatieproces. Zijn functie was het 
omgekeerde van die van de raadsman in het strafproces: in plaats van de 
kandidaat te verdedigen, ging hij juist op zoek naar procedurele obstakels voor 
canonisatie.59  

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

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

                                                 
58 Giovanni Romeo, L'inquisizione nell'Italia moderna (Rome 2002) 41-45; Irene Fosi, ‘Il 
governo della giustizia’ in: Giorgio Ciucci ed., Storia di Roma dall’antichità a oggi. Roma 
moderna (Rome en Bari 2002) 115-142, aldaar 126-127; Adriano Prosperi, Tribunali della 
coscienza: inquisitori, confessori, missionari (Torino 1996) 199-202. 
59 Papa, Le cause di canonizzazione, 72-75. 
60 Handgeschreven exemplaren bevinden zich op verscheidene plaatsen: (o.a.) BibVal Ms. 
G.91; BibVal Ms. H.14 ff. 272ro-307vo (Rome); Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Ms. 
V.H.272 (Napels, een kopie); BA Ms. Z.188sup (Milaan); ACO Vol. A.IV.22 (Rome, onvol-



Hoofdstuk 3 
 

 118

gecanoniseerden apart en eervol te begraven, een kapel voor hen te bouwen, 
hun relieken te vereren, het predicaat ‘heilige’ voor hen te gebruiken, afbeel-
dingen van hen te vervaardigen en te vereren, hun graf te versieren met votief-
giften en lichten, hun sterfdag te vieren, hen onmiddellijk na hun overlijden te 
canoniseren of hun vita te schrijven. Hij besluit deze reeks met de vraag of 
bisschoppen ooit bevoegd waren geweest heiligen te canoniseren. De deelvra-
gen omvatten met name de uiterlijke kenmerken van de heiligenverering. De 
vraag of de paus de kandidaat onmiddellijk na zijn overlijden zou kunnen 
canoniseren, door Gallonio net als alle andere vragen bevestigend beantwoord, 
laat zien dat hij een groot vertrouwen had in de goddelijke regie en weinig 
noodzaak zag de verering eerst eindeloos aan een nauwkeurig onderzoek van 
de pauselijke tribunalen te onderwerpen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                   
(Parijs 1994) 121-176; Peter Burke, The historical anthropology of early modern Italy. 
Essays on perception and communication (Cambridge 1987) 48-62. 
74 De Boer, The conquest of the soul, 3-41; Ronnie Po-Chia Hsia, Social discipline in the 
Reformation: Central Europe 1550-1750 (Londen en New York 1989) 1-9; Bossy, Christian-
ity in the West, 96-97. 
75 Dalla Torre, Santità e diritto , 47-48; Vauchez, Sainthood, 507-510, 513-526; R.N. Swan-
son, Religion and devotion in Europe, c. 1215-c. 1515 (Cambridge etc. 1995), met name 25-
92, 235-256. 
76 Ditchfield, Liturgy, sanctity and history, 120-126; Sofia Boesch Gajano, ‘Dai leggendari 
medioevali agli Acta Sanctorum’, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 21 (1985) 219-244, 
aldaar 219; Hildegard Hebenstreit-Wilfert, Wunder und Legende. Studien zu Leben und 
Werk von Laurentius Surius (1522-1578), insbesondere zu seiner Sammlung “De probatis 
Sanctorum historiis (Tübingen 1975) 55-57, 83-84. 
77 Giulio Sodano, ‘Miracoli e canonizzazione. Processi napoletani tra XVI e XVIII secolo’ in: 
Sofia Boesch Gajano en Marilena Modica ed., Miracoli. Dai segni alla storia (Rome 1999) 
171-187, aldaar 171-172, 176-178; Angelo Turchini, La fabbrica di un santo: il processo di 
canonizzazione di Carlo Borromeo e la controriforma (Casale Monferrato 1984) 71-72. 
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canonisatieprocedure, maar als tekens waren ze wel dermate belangrijk dat hij 
er een derde tot de helft van het boek aan besteedde.78 Enkele hoofdstukken in 
de verhandeling van Rocca hebben bijvoorbeeld als onderwerp hoe demonen 
met hun bovenmenselijke snelheid en sluwheid de zintuigen voortdurend 
trachtten te bedriegen, en hoe zulke zinsbegoochelingen zorgvuldig moesten 
worden onderscheiden van echte, door God verrichte wonderen.79 Wonderen 
waren rechtsgeldige bewijzen voor heiligheid wanneer voldoende getuigen 
elkaar bevestigden in de beschrijving ervan, als er geen natuurlijke verklaring 
voor bestond en zij geen duivelse oorzaak hadden.80 Prospero Lambertini 
(1675-1758, vanaf 1740 paus Benedictus XIV) zou hier in een omvangrijke 
codificering van het canonisatieproces alle procedurele details van 
uiteenzetten.81 Nog in de jaren zestig van de twintigste eeuw schreef de 
franciscaan Francesco Antonelli dat het wonder een groter ‘theologisch 
momentum’ heeft dan de deugd, als bewijs van heiligheid.82 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3.4 Martelaars 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
117 ‘[..]; licet ibi aliqua misceantur, quae vera non sint: fingitur enim [..] taurum Perilli a 
Phalaride Delphos mitti, ut in templo inter cetera donaria Deo consecretur, [..]’, Gallonio, De 
sanctorum martyrum cruciatibus, 152. 
118 ‘Poiche s’è trattato nel cap. precedente di quegli instrumenti, co i quali si abbruciavano da 
gli nimici di Dio, i Christiani, seguiremo hora di più altri, che pel medesimo effetto servi-
vano: [..]’ Gallonio, Trattato de gli instrumenti, 80. 
119 ‘Quoniam superiore capite de illis martyrii instrumentis egimus, quibus damnati homines 
exurebantur; reliquum est modo, ut de aliis quibusdam hic investigemus, quibus eodem vel 
consimili cruciatus genere iidem affici solebant.’ Gallonio, De sanctorum martyrum cru-
ciatibus, 151. 
120 ‘En tibi, lector, librum auctum tradimus, quem hoc tempore Latino sermone conscrip-
simus, non solum innumeris fere (si loqui sic licet) antiquorum martyrum tormentis, sed 
etiam nostrae aetatis Catholicorum, qui pro fide Catholica mortem constanti animo op-
petivere: [..]’, ibid., f. ++vo (ongepagineerd voorwoord van Gallonio aan de lezer). 
121 Voorbeelden op ibid., 76-77, 140, 176, 207. 



Heiligenverering en recht 
 

 137 

Rome. Als ze aan het van staatswege ingestelde religieuze ritueel deelnamen, 
verloochenden ze automatisch hun eigen religie, maar als ze zich eraan ont-
trokken, hing hun de straf voor hoogverraad boven het hoofd.122 Vele Engelse 
katholieken of hun sympathisanten belandden in de gevangenis, en ondergin-
gen folteringen. De Engelse magistraat folterde de katholieken om een beken-
tenis van rebellie af te dwingen, maar voor de slachtoffers was het een manier 
om een geloofsgetuigenis af te leggen.123 Gallonio citeert een flink stuk uit een 
werkje van Nicholas Sanders over de vervolgingen van Engelse katholieken. Dit 
ontaardt in een opsomming van alle handelingen, die de regering van Elisabeth 
I als crimen laesae maiestatis beschouwde.124 
 Auteurs als Nicholas Sanders, maar ook bijvoorbeeld William Allen 
(1532-1594) en Richard Verstegan, wiens publicaties Gallonio elders in zijn 
werk gebruikt, waren zich bewust van de delicate balans tussen enerzijds 
martelaarschap en anderzijds legitieme juridische foltering en lijfstraf ter 
bescherming van de belangen van de samenleving. De auteurs van genoemde 
geschriften benadrukten dat katholieken in Engeland niet terechtstonden voor 
verraad, maar dat zij het geweld van de Engelse overheid ondergingen bij wijze 
van martelaarschap, omdat zij het katholieke geloof weigerden af te zweren.125 
Gallonio verwerkte deze actuele spanning tussen maatschappelijke orde en 
individuele geloofsbelijdenis in De sanctorum martyrum cruciatibus. 
 Foltering was onderdeel van een ondervraging, die kon leiden tot een 
bekentenis, een vonnis en eventueel een lichamelijke straf. Het verhoor en de 
bekentenis stonden centraal in het strafrechtelijk onderzoek in de vroegmo-
derne tijd, zowel in seculiere als in kerkelijke rechtbanken. De Inquisitie her-
leidde haar eigen werk op de ondervraging van Adam door God.126 De foltering 
van een beklaagde in een juridische procedure was in feite een bijzondere 
variant van het instrument van de ondervraging in de juridische waarheidsvin-
ding. Als de beklaagde geen antwoord kon geven, terwijl er zwaarwegende 
belastende aanwijzingen waren, dan kon de rechter, die tegelijk als aanklager 
optrad, overgaan op juridische folter.127 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gallonio zette zich daarmee opnieuw af tegen de wereldlijke ambities 
van juristen die trachtten door middel van doorwrochte procedures orde op te 
leggen aan de maatschappij. De priester had voornamelijk oog voor de uiterlijke 
aspecten van deze procedures, de wonderen, de autopsie en de folteringen. Het 
geloof in God dat belijders en martelaars deelden, was voor hem belangrijker 
dan de door mensen bedachte wetten en regels. 
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Afbeeldingen hoofdstuk 3 
 

 
3a - Eerste blad van vita van Juan de Sahagún, geschreven door kardinaal Silvio Anto-
niano, afgeschreven door Antonio Gallonio. BibVal Ms. H.3 f. 190ro. 
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3b - Eerste blad van breve van Clemens VIII, 19 juni 1601, waarmee hij aan de augustij-
nen van Salamanca het recht verleent het officium te reciteren ter ere van Juan de 
Sahagún, afgeschreven door Antonio Gallonio, in eigen dossier in Biblioteca Vallicellia-
na. BibVal Ms. H.18 f. 403ro. 
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3c - Eerste blad van breve van Clemens VIII, 19 juni 1601, waarmee hij aan de augustij-
nen van Salamanca het recht verleent het officium te reciteren ter ere van Juan de 
Sahagún, afgeschreven door Antonio Gallonio, document van de Congregatio de Sacris 
Ritibus in Archivio Segreto Vaticano. ASV Cong. Rituum, Processus Vol. 2824 f. 202ro. 
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Hoo fds t uk  4  
 

Ziekte, genezing en het lichaam van de 
heilige 

 
4.1 Inleiding 

Heiligheid was het zuivere zielenheil, volledige deelname aan de goddelijke 
genade.1 Desondanks kon in de juridische procedure ter beoordeling van hei-
ligheid ook het lichaam relevante tekens opleveren. Het zielenheil was in de 
zestiende eeuw tegelijkertijd de vaste tegenhanger en de vaste metgezel van 
lichamelijke gezondheid. De ziel bevond zich in het geestelijke domein en het 
lichaam maakte deel uit van de wereld. Toch weerspiegelde het voorkomen van 
het lichaam de staat van de ziel.2 Zielzorg was het domein van geestelijken, 
terwijl de zorg voor het lichaam over het algemeen voor rekening kwam van 
medisch onderlegde vakmensen. De grenzen tussen de competenties van deze 
werkvelden waren echter niet scherp getrokken. Zoals deelnemers aan de 
discussie over de verering van niet-gecanoniseerde heiligen verschillende 
opvattingen hadden over het publieke dan wel het private karakter van de 
cultus, zo botsten ook de ideeën over collectieve en individuele verantwoorde-
lijkheid voor het lichamelijk heil en het zielenheil. 
 Gallonio keerde zich af van collectieve maatschappelijke ambities met 
betrekking tot de gezondheid, ten gunste van het individuele zielenheil. Hij 
volgde hierin zijn spirituele vader Neri en de oosterse asceten die volgens hem 
model hadden gestaan voor zijn leermeester. Hoewel hij als geestelijke zo veel 
mogelijk aandacht schonk aan de ziel, moest hij toch herhaaldelijk uitspraken 
doen over het lichaam. De Vita van Neri laat zich lezen als een catalogus van 
ziektes en lichamelijke ongesteldheden. Genezing volgde steeds tegen alle 
verwachting in en was het gevolg van een onvoorwaardelijk geloof in de al-
macht van God en in de bemiddeling van Neri. De patiënten vertoonden symp-
tomen die volgens de gangbare kennis over het menselijke lichaam en de 

                                                 
1 Anna Benvenuti e.a., Storia della santità nel cristianesimo occidentale (Rome 2005) 30; in 
de woorden van Angelo Rocca: ‘[..] Beati omnes in caelo existentes, sancti dicuntur, req. ipsa 
sunt, quia in sanguine Agni immaculati à suis peccatis mundati olim fuerunt, [..]’ (‘[..] alle 
zaligen die in de hemel vertoeven, worden heiligen genoemd, en zijn het hierom, omdat ze 
zijn schoongewassen van hun zonden in het bloed van het Lam, [..]’), Angelo Rocca, De 
sanctorum canonizatione commentarius (Rome, Facciotti, 1601) 4. 
2 Philip A. Mellor en Chris Shilling, Re-forming the body: religion, community and moder-
nity (London etc. 1997) 35-41, 68-72, 78-80; Michael Camille, ‘The image and the self: 
unwriting late medieval bodies’ in: Sarah Kay en Miri Rubin ed., Framing medieval bodies 
(Manchester 1994) 62-99, aldaar 68-77; Roberta Gilchrist, ‘Medieval bodies in the material 
world: gender, stigma and the body’ in: Kay en Rubin, Framing medieval bodies, 43-61, 
aldaar 43-47, 58-61; André Vauchez, Sainthood in the later Middle Ages transl. Jean Birrell 
(Cambridge etc. 2005 [Rome 1981]) 427-443. 
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natuur uitwezen dat de ziekte fataal was. Menselijk inzicht, in dit geval medi-
sche scholing, was echter feilbaar. De symptomen bleken op iets anders te 
duiden, namelijk de superioriteit van geloof en lijdzaamheid ten opzichte van 
het vermogen van de mens het lot in eigen handen te nemen. Gallonio neemt 
in het levensverhaal van zijn geestelijke leidsman regelmatig stelling tegen de 
vergeefse ambities van medici die hij zelf kende. Afhankelijk van het publiek 
waarop Gallonio zich richtte, legde hij de nadruk op rationele verantwoording 
van zijn beweringen (in de Latijnse editie), of op de emotionele uitwerking 
ervan (in de Italiaanse editie).3 
 Dit menselijke onvermogen tot een juiste diagnose van lichamelijke 
gebreken staat in contrast tot de medische reactie op de onverklaarbare afwij-
king van Neri. Vaak verschilden medische deskundigen over lichamelijke 
processen scherp van mening, maar over een ding waren ze het eens: de hart-
streek van Neri was een miraculeus fenomeen, toe te schrijven aan de almacht 
van God. Terwijl medici in Gallonio’s Vita bij wondergenezingen altijd passieve 
toeschouwers blijven, treden ze ineens op de voorgrond wanneer zij het won-
derlijke lichaam van de heilige zelf onderzoeken. 
 

4.2 Zielenheil versus lichamelijk heil 
Lijden kon overal en te allen tijde plaatsvinden. Gallonio beschrijft hoe Neri in 
1557 met enkele volgelingen het plan opvatte om naar ‘Indië’ te vertrekken en 
daar als missionaris de verschrikkingen, het gevaar en de ellende te doorstaan 
die hoorden bij het verspreiden van het geloof. Om zich ervan te vergewissen 
dat hun voornemen overeenstemde met Gods wensen, vroeg Neri raad aan de 
cisterciënzer monnik Agostino Ghettini, die zich in gebed op de kwestie bezon. 
De monnik kreeg een visioen waarin Johannes de Evangelist tot hem ver-
scheen en vertelde dat Neri de stad Rome als zijn Indië diende te beschouwen. 
Hier waren voor Neri en zijn volgelingen voldoende zielen te winnen. De 
fonteinen van de abdij waar Ghettini zat te bidden, de Tre Fontane, hadden 
tijdens het visioen een bloedrode kleur aangenomen. Volgens de monnik 
betekende dit dat de inwoners van Rome stormachtige gebeurtenissen tege-
moet konden zien.4 Het verhaal van Ghettini suggereert met apocalyptische 

                                                 
3 Waar ik in het hiernavolgende alleen de Italiaanse editie citeer, Antonio Gallonio, Vita del 
beato padre Filippo Neri fiorentino fondatore della Congregatione dell’Oratorio (Rome, 
Zanetti, 1601), wijkt de tekst hiervan niet significant af van de Latijnse editie, Idem, Vita 
beati patris Philippi Nerii Florentini Congregationis Oratorii fundatoris in annos digesta 
(Rome, Zanetti, 1600), tenzij expliciet vermeld. 
4 ‘Hora udito il Religioso Monaco (per ritornare all’historia) l’animo di Filippo intorno à 
impresa sì grande, pigliato tempo alla risposta raccomandò ferventemente il negotio al 
Signore, e ritornato à lui Filippo (come era semplice e puro) narrogli, che orando, San 
Giovanni Evangelista suo divoto gli era apparso, il quale gli haveva detto, che l’Indie sue 
erano Roma, dove voleva il Signore servirsi dell’opera, e buona volontà sua, e de’suoi allievi 
per la salute di molti; dissegli anco di haver veduta l’acqua delle tre fontane in color san-
guigno mutata tutta, il che significava che tosto doveva venire alla Città qualche tribula-



Hoofdstuk 4 
 

 150

ondertonen dat Neri de stad Rome als zijn missiegebied kon beschouwen. Hij 
hoefde niet de wildernis van Azië of Amerika op te zoeken om verdorven 
geesten bekeren en in dienst van God pijnlijke beproevingen te ondergaan.5 

De middeleeuwse christelijke moraal vatte lichamelijke arbeid op als 
een pijnlijke straf.6 Dit kan ook worden omgekeerd: het ondergaan van pijn is 
een vorm van arbeid. Door zich geduldig en gelijkmoedig te onderwerpen aan 
door God gezonden kwellingen, beoefent het slachtoffer de deugd van de 
patientia. Tommaso Bozio beschouwde patientia als een van de tekens van de 
ware kerk van God.7 Angelo Rocca schreef een boekje over de patientia als de 
belangrijkste deugd. Gregorius de Grote had volgens hem uitgelegd dat de 
deugd van de lijdzaamheid weliswaar niet de bron was van alle andere deugden, 
maar wel de deugd die obstakels voor andere deugden uit de weg ruimde. Wie 
geduldig kon lijden, voorkwam een hele keten aan ondeugden. Doordat er geen 
melancholie zou optreden, zou deze ook niet kunnen leiden tot woede, haat en 
onrecht. Patientia stond zo aan de basis van een goed christelijk leven.8 

Godsvruchtige personen zochten het lichamelijke lijden op, door te 
gaan bekeren in vijandig gebied, door zich langdurig eten en drinken te ont-
houden, door zich bloot te stellen aan besmettingsgevaar tijdens de verzorging 
van zieken. Wie het martelaarschap niet onderging tijdens een christenvervol-
ging, kon zichzelf aan een soort martelaarschap onderwerpen in het alledaagse 

                                                                                                                   
tione, la qual cosa, come e’disse, gli haveva similmente l’Apostolo palesata.’ Gallonio, Vita del 
beato padre, 56-57. 
5 Het voornemen van Neri en zijn volgelingen naar ‘Indië’ te trekken en het visioen van 
Ghettini zijn uitvoerig besproken in Gennaro Cassiani, ‘Padre Filippo e le “Indie”. Alle radici 
del progetto missionario dell’Oratorio’, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 62 (2008) 47-
80. Cassiani betoogt dat ‘Indië’ in dit geval op Amerika sloeg en niet op Azië, omdat Neri van 
huis uit in nauwer contact stond met de dominicanen dan met de jezuïeten, en in 1557 de 
Brevissima relacion de la destruycion delas Indias van de dominicaan Bartolomé de las Casas 
in zijn bezit zou kunnen hebben gehad. Aangezien dit laatste speculatie is en Neri en andere 
oratorianen in ieder geval ook werken van jezuïeten over Azië en Amerika hebben gehad, 
lijkt het mij een onuitgemaakte zaak welk continent de oratorianen in gedachten hadden. 
Zie ‘Benemeritorum de Vallicellana Bibliotheca Congregationis Oratorii Romani Eorum 
scilicet, qui suis Testamento relictis libris illam locuplentem reddiderunt Aeternum Posteris 
Monumentum’, BibVal Ms. P.206. Zie voor het gebruik in de zestiende eeuw van ‘le nostre 
Indie’ als metafoor voor missiegebied in de eigen thuisregio Adriano Prosperi, Tribunali della 
coscienza: inquisitori, confessori, missionari (Turijn 1996) 551-568. Voor de reputatie van 
Agostino Ghettini als profeet: Giovanni Incisa della Rocchetta en Nello Vian ed., Il primo 
processo per San Filippo Neri nel Codice Vaticano Latino 3798 e in altri esemplari 
dell’archivio dell’Oratorio di Roma (Vaticaanstad 1957-1963) III, 29-31 [D. Pressuri]. 
6 Le Goff en Truong vermelden de middeleeuwse semantische connectie tussen ‘werken’ en 
‘pijn lijden’. ‘Labor’, in tegenstelling tot ‘opus’, betekende ‘werk’ met de connotatie van straf 
en boetedoening. Jacques le Goff en Nicolas Truong, De geschiedenis van het lichaam in de 
Middeleeuwen Théo Buckinx vert. (Amsterdam 2004 [Parijs 2003]) 67-69. 
7 Ik heb gebruik gemaakt van de editie Tommaso Bozio, De signis ecclesiae Dei libri XXIIII 
(Keulen, Gymnicus, 1592-’93) I, 831-844 (de eerste editie was Tommaso Bozio, De signis 
Ecclesiae Dei I Libri 24 en II Libri 12 (Rome, Bonfadini, 1591)).  
8 Angelo Rocca, Discorso intorno alla virtù della pazienza (Rome, Accolti, 1588) 6-7. 
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leven.9 Niet alleen veronachtzaming van het eigen lichaam, maar zelfs het 
actief bewerkstelligen van lichamelijk lijden was een vast onderdeel van de 
spirituele oefeningen van het Oratorium. Neri liet zijn volgelingen zichzelf drie 
keer per week geselen met touwen.10 Een goed christen moest zijn lichaam 
actief kastijden, terwijl God zijn lichaam behoedde voor verval. Hoe beter de 
christen, hoe groter zijn lijden, en hoe gaver zijn lichaam uiteindelijk zou 
blijven. Hoezeer Gallonio ook afkerig was van het menselijke lichaam, hij 
ontkwam er niet aan woorden vuil te maken aan lichamelijke gebeurtenissen. 

Ziekte was een zeer veel voorkomende lichamelijke beproeving. Wan-
neer Gallonio schrijft over de gebrekkige gezondheid van Neri suggereert hij 
een heilzame functie van ziekte, vergelijkbaar met martelaarschap. De Floren-
tijnse priester werd zeer regelmatig ziek. God stelde hem op die manier, aldus 
Gallonio, dagelijks opnieuw in de gelegenheid gouden kronen te verwerven.11 
De kroon is de beloning voor diegenen die het martelaarschap hebben onder-
gaan. De formulering doet denken aan het voorbeeld van Antonius de Abt, 
zoals beschreven door Athanasius van Alexandrië, een van de vitae uit de laat-
antieke mystiek uit het oostelijke Middellandse Zeegebied waar Gallonio in de 
Vita van Neri regelmatig naar verwees. Nadat Antonius tijdens de christenver-
volgingen van Maximinus (311) aan de dans was ontsprongen, anders dan 
bisschop Petrus van Alexandrië, die was ‘gekroond door de glorie van het 
martelaarschap’, verdiende de abt in zijn eigen klooster dagelijks ‘het marte-
laarschap van het geloof en het geweten’, waarbij hij zichzelf aan steeds stren-
gere vasten en wakes onderwierp.12 Zo kreeg ook Neri, volgens Gallonio, bijna 
dagelijks de kans een beetje bij te dragen aan zijn uiteindelijke glorie in de 
Heer, zonder dat heidenen of ketters hem uit haat jegens zijn geloof ombrach-

                                                 
9 Het verwerven van de beloning van het martelaarschap zonder strict genomen het marte-
laarschap te ondergaan is besproken door Cyprianus, zie Benvenuti e.a., Storia della santità, 
43-45. Het vrijwillig de dood tegemoet treden tijdens de uitoefening van christelijke naas-
tenliefde, door bijvoorbeeld de verzorging van zieken tijdens een dodelijke epidemie, het 
zogenaamde martyrium caritatis, is regelmatig onderwerp van debat geweest maar kerk-
rechtelijk uiteindelijk geen alternatief geworden voor het canonieke martelaarschap. Anna 
Egidia Catenaro, Il concetto di martirio e la valutazione delle prove nelle cause dei Santi 
(Rome 2004) 32-37. 
10 Piero Camporesi, The anatomy of the senses. Natural symbols in medieval and early 
modern Italy (Oxford 1994 [Milaan 1985]) 64-72, 148-157, 169-181; Carlo Gasbarri, 
L’Oratorio filippino (1552-1952) (Rome 1957) 31-32.  
11 ‘[..] novam Domino servo suo aurearum coronarum in dies materiam praebente, [..]’, 
Gallonio, Vita beati patris, 104. Deze beeldspraak komt in de Italiaanse editie niet voor. 
12 ‘Postquam autem persecutionis turbo defluxerat, & beato Episcopo Petro iam ob martyrii 
gloriam coronato, ad pristinum monasterium regressus, quotidianum fidei ac conscientiæ 
martyrium merebatur, acrioribus se ieiuniis vigiliisque conficiens: [..]’, S. Athanasius, ‘Vita S. 
Antonii Abbatis’ in: Jean Bolland en Godefroy Henschen ed., Acta Sanctorum. Januarii II 
(Antwerpen, Meursius 1643) 121-141, aldaar 130. 
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ten. Neri verwelkomde ziektes, volgens Gallonio, blijmoedig en zelfs met 
genoegen als een geschenk van God.13 

Dezelfde betekenis van ziekte komt naar voren in de vita van de heilige 
Carlo Borromeo, geschreven door Carlo Bascapé, bisschop van Novara (1550-
1615).14 Borromeo, de aartsbisschop van Milaan die in 1610 heilig is verklaard, 
wordt beschouwd als het prototype van de tridentijnse seculiere geestelijke.15 
Neri had hem persoonlijk gekend, zijn gezicht zelfs zien veranderen in dat van 
een engel. Vanaf het moment dat Borromeo besloot zich geheel en al aan het 
ware religieuze leven te wijden, onttrok hij zich volgens Bascapé willens en 
wetens aan de zorg voor zijn eigen lichamelijke gezondheid en hield hij op 
lichamelijke oefeningen te verrichten. De aartsbisschop werkte erg hard, 
ontzag zichzelf niet en werd ziekelijk. In 1572 kreeg hij op weg van Milaan naar 
Rome van zijn geneesheren 600 potjes met medicijnen mee. Bij Bologna ge-
raakte het lastdier die deze medicijnen droeg in een rivier. Borromeo vatte dit 
op als een teken van God en reisde tevreden verder. Hij zou zich daarna niets 
meer aantrekken van de adviezen van medici.16 Borromeo ontkende de effecti-
viteit van de raadgevingen van medici voor zijn zwakke gestel niet, maar hij 
wenste er geen aandacht aan te besteden. 

                                                 
13 ‘Aeger cum esset, etsi ad febrim acerrimi dolores accedebant, nulla tamen cura, ne minima 
quidem conficiebatur: gravitatem morbi, ut à Deo missi, non costanti solùm animo, sed 
libenti etiam ferebat; [..]’ Gallonio, Vita beati patris, 104; ‘[..] certamente che non mostrò 
mai essendo malato, segnale alcuno di turbatione di animo; anzi si vedeva del continovo 
allegro, [..]’, Gallonio, Vita del beato padre, 99. Het verwerven van de beloning van het 
martelaarschap zonder strict genomen het martelaarschap te ondergaan is besproken door 
Cyprianus, zie Benvenuti e.a., Storia della santità, 43-45.  
14 Carlo Bascapé was degene die getuigenissen verzamelde over het leven van Carlo Borro-
meo. Carlo Bascapé, De vita et rebus gestis Caroli Borromaei (Ingolstadt, Sartorius, 1592), 
uitgekomen na die van Agostino Valier (Verona 1586) en die van Giovanni Battista Possevi-
no (Rome 1591), is in zekere zin de eerste officiële vita van de overleden kardinaal geschre-
ven in het aartsbisdom Milaan, gezien de bemoeienis van Federico Borromeo, aartsbisschop 
tussen 1595 en 1631, en prelaten als Pietro Galesini, Francesco Bonomi, Alessandro Sauli en 
Giovanni Botero. Toch zou de Vita di S. Carlo Borromeo prete cardinale (Rome, Camera 
Apostolica, 1610) van Giovanni Pietro Giussano uiteindelijk meer naar de zin zijn van 
aartsbisschop Federico Borromeo en zijn Romeinse vrienden, onder wie de kardinalen 
Cesare Baronio, Girolamo Pamphilj en Paolo Emilio Sfondrati. Giussani legde minder de 
nadruk op de handelingen van Borromeo, die vaak betrekking hadden op delicate politieke 
kwesties en niet altijd de centraliserende belangen van de katholieke kerk hadden gediend, 
en meer op de deugden en de wonderen. Miguel Gotor, ‘Agiografia e censura libraria: la Vita 
di san Carlo Borromeo’ in: Paolo Golinelli ed., Il pubblico dei santi. Forme e livelli di ricezi-
one dei messaggi agiografici (Rome 2000) 193-226, aldaar 204-205, 211-217; Angelo 
Turchini, La fabbrica di un santo: il processo di canonizzazione di Carlo Borromeo e la 
controriforma (Casale Monferrato 1984) 32-33; Enrico Cattaneo, ‘Introduzione’ in: Carlo 
Bascapé, Vita e opere di Carlo, arcivescovo di Milano, cardinale di S. Prassede ed. Enrico 
Cattaneo en transl. Giuseppe Fassi (Milaan 1965 [Ingolstadt 1592]) xiv-xxxv, aldaar xxx-
xxxi. 
15 Diarmaid MacCulloch, Reformation: Europe's house divided, 1490-1700 (Londen 2003) 
410-414. 
16 Bascapé, Vita e opere di Carlo, 38-39, 218-223. 



Ziekte, genezing en het lichaam van de heilige 
 

 153 

Gallonio schetst in de Vita van Neri een genuanceerder beeld van de 
verhouding tussen de heilige en de heelmeesters. Neri volgde de voorschriften 
van medici tijdens zijn ziektes vaak wel op, zelfs wanneer deze zijn geestelijke 
activiteiten tijdelijk in de weg stonden. Als zijn geneesheren hem verboden de 
biecht af te nemen, of als zij niet wilden dat hij de mis vierde, voegde hij zich 
daar gedwee naar.17 Aan het einde van zijn leven, tijdens het laatste ziekbed 
waarvan hij nog zou herstellen, vroeg Neri de geneesheren die hem verzorgden 
echter weg te gaan. De aderlatingen waar ze hem herhaaldelijk aan onderwier-
pen, hadden geen effect. Hij vertelde hun dat hij een beter medicijn had: hij had 
aalmoezen gestuurd naar verschillende religieuze ordes, opdat deze missen 
voor hem zouden vieren. De medici konden zelf vaststellen dat Neri geen bloed 
meer opgaf en niet meer kortademig was, ze verklaarden daarom dat hij op 
miraculeuze wijze was genezen en ze dropen af.18 Terwijl Borromeo in Basca-
pé’s vita de geneeskunde op gegeven moment simpelweg uit zijn leven weert, 
blijven medici in de Vita van Neri hun werk doen totdat dit nutteloos blijkt. De 
lijdzaamheid van Neri ging zo ver dat hij zelfs de geneeskunde bleef ondergaan 
totdat de superioriteit van zijn geestelijke inspanningen niet meer viel te 
ontkennen. 
 De heilige verwaarloosde zijn eigen lichamelijke welzijn, maar zorgde 
wel voor die van anderen. In het Oratorium was de lichamelijke verzorging van 
zieken een voorwaarde voor succesvolle deelname aan de groepsactiviteiten.19 
Al kort na aanvang van de bijeenkomsten van Neri, in zijn eigen kamer in de 
San Girolamo della Carità, zond hij zijn volgelingen uit naar de hospitaals van 
Rome om bij te dragen aan de verzorging van de zieke armoelijders en pelgrims 
in Rome.20 Dit was onderdeel van de christelijke caritas, de werken van barm-

                                                 
17 Gallonio, Vita del beato padre, 100 (Neri nam tijdens ziekte de biecht af, als de artsen het 
hem tenminste niet verboden), 233 (Neri vierde de mis gedurende drie dagen niet, omdat de 
artsen het hem hadden verboden). 
18 ‘Medicamenta, quibus utebantur, erant praeter cetera cucurbitulae: [..] abite vos hinc ait, 
remedia mea medicamentis vestris potiora sunt; ubi enim misi à prima luce, qui variis 
Religiosorum familiis eleemosynas distribueret, ut pro me Sacrum fieret, continuò vomitus 
sanguinis mansit, dolor praecordiorum, ac pectoris ex toto desiit, melius habui: deperditas 
vires recuperavi: tum accedentes medici ex venis, sputorumque quae ante expuerat, & quae 
tum expuebat, dissimilitudine, illum pristinae incolumitati restitutum, miraculo attoniti 
fatentur, ex illoque die ad obitum usque optima semper usus est valetudine.’ Gallonio, Vita 
beati patris, 216-217; ‘Adoprarono i medici [..] spezialmente le magnatte; [..] disse loro il B. 
Padre; Andate pur via voi altri perchè i miei rimedi sono molto più efficaci de’vostri, imper-
ciochè havendo io questa mattina a buonissima hora mandato limosina a diverse Religioni, 
acciochè dicessero delle Messe, e pregassero per me, incontinente lo sputo del sangue, e 
l’affanno del petto cessarono; onde mi sento meglio, anzi parmi essere guarito: e toccando i 
medici il polso, e guardando gli sputi che faceva all’hora, e quelli, che poco fa haveva sputati, 
conobbero, e dissero ch’egli era (secondo haveva detto) guarito; il che hebbero per miracolo, 
e si sentì poi sempre bene insino alla morte, e levossi di letto.’ Idem, Vita del beato padre, 
235. 
19 Vgl. Maria Teresa Bonadonna Russo, ‘Origine e sviluppo dell’Oratorio di San Filippo Neri’, 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 55 (2001) 3-17, aldaar 12-13. 
20 Gallonio, Vita beati patris, 41; Idem, Vita del beato padre, 39-40. 
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hartigheid waarmee de vrome gelovige zich in nederigheid Hemels krediet 
verschafte.21 Tegelijkertijd was het een oefening in humilitas, nederigheid. 
Ongeacht de eigen, vaak voorname afkomst verlaagden de volgelingen van Neri 
zich tot het verzorgen van zieken in ziekenhuizen, die over het algemeen niet 
welvarend waren. 

Gallonio zinspeelde in de Latijnse Vita van Neri op de wederzijdse in-
vloed van lichamelijke en geestelijke kracht en gezondheid bij de verzorging 
van zieken. Op weg naar het hospitaal van San Giovanni in Laterano, kwamen 
Neri en zijn leerlingen een zieke tegen. Deze lag op de grond, was lichamelijk 
ziek en bovendien teneergeslagen van ziel. Hierdoor kon hij niet meer overeind 
komen, maar hij wilde het ook niet. Hij had besloten te sterven.22 Een goud-
smid uit de entourage van Neri raapte de man op van de grond en droeg hem, 
zonder moe te worden, naar het ziekenhuis van San Giovanni in Laterano.23 De 
erbarmelijke staat van de zieke was een gevolg van zijn gebrek aan wilskracht, 
waardoor hij alle kracht had verloren. De goudsmid, een ambachtsman die zich 
geestelijk liet voeden door Neri’s preken, was daarentegen onvermoeibaar.  

Gallonio heeft veel gevallen beschreven waarin Neri zich mengde in 
het genezingsproces van zieken. Een voorbeeld hiervan is de genezing van 
Prospero Crivelli, de eerste genezing die Gallonio beschrijft in de Vita van Neri. 
In 1554 lag deze Milanese edelman doodziek in bed. Zijn geneesheren, welis-
waar zeer kundig in hun vak, konden niets meer voor hem doen. Neri ging voor 
de patiënt bidden in de Sint Pieter. Neri bood God aan zelf de ziekte van Crivel-
li op zich te nemen, opdat Crivelli’s goede gezondheid terug zou keren. Crivelli 
genas toen inderdaad, hoewel Neri niet ziek werd. De opofferingsgezindheid, 
het verzoek om te lijden, was wat God verlangde om de patiënt in zijn lichame-
lijke gezondheid te herstellen. De inspanningen van de medici hadden hierop 
geen invloed.24 
 In het geval van onverklaarbare aandoeningen of abnormaal ziektever-
loop maakte de kerkelijke hiërarchie aanspraak op de kennis en de vaardighe-
den om te genezen.25 De bovennatuurlijke aandoening was een beproeving. De 
bijbehorende genezing was een kwestie van geloof, niet van intellect. De tegen-

                                                 
21 Mario Fois, ‘La risposta confraternale alle emergenze sanitarie e sociali della prima metà 
del Cinquecento romano: le confraternite del Divino Amore e di S. Girolamo della Carità’, 
Archivum historiae pontificiae 41 (2003) 83-108, aldaar 98-106; Bonadonna Russo, ‘Origine 
e sviluppo dell’Oratorio’, 8-9; Andrea Carlino, ‘L’Arciconfraternita di San Girolamo della 
Carità: l’origine e l’ideologia assistenziale’, Archivio della Società Romana di Storia Patria 
107 (1984) 275-306, aldaar 303-306.  
22 ‘[..] inciderent in hominem provolutum in luto, ita graviter affecto aegrum corpore, 
animoque deiectum, ut se erigere nec vellet, nec posset, sed ibidem manere, vel etiam mori 
statuisset [..]’, Gallonio, Vita beati patris, 41. 
23 Antonio Gallonio, Vita del beato padre Filippo Neri fiorentino fondatore della Congrega-
tione dell’Oratorio ed. Maria Teresa Bonadonna Russo ed. (Rome 1995 [Rome 1601]) 61 n. 
137. 
24 Gallonio, Vita beati patris, 42-43; Idem, Vita del beato padre, 41-42. 
25 David Gentilcore, Healers and healing in Early Modern Italy (Manchester 1998) 10-12, 16-
17, 157-161. 
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stelling tussen het onkenbare goddelijke heilsplan en de menselijke vermogens 
om het leven in logische patronen te vatten kwam in de wonderbaarlijke gene-
zing nog sterker tot uiting dan in de verschillende opvattingen over spontaan 
ontstane heiligenvereringen. Noch de ars medica, noch de kerkelijke autoritei-
ten waren in staat de mechanismes van bovennatuurlijke ziekte en genezing 
met het menselijke verstand te bevatten. Geleerden konden de verschijnings-
vorm van dergelijke gebeurtenissen wel documenteren, maar deze waren per 
definitie onbegrijpelijk.26 Het ontkennen van de effectiviteit van de genees-
kunde en de nadruk op de interventie van God droegen niet alleen bij aan de 
waarde van de Vita als stichtelijke literatuur, maar ook aan het juridische 
gewicht van de gebeurtenissen in het canonisatieproces.  
 Met het oog op de beschrijving van ziektes en genezingen is het ver-
schil tussen de Latijnse en de Italiaanse versie van de Vita van Neri significant. 
De Italiaanse Vita was niet louter een vertaling, maar een geheel andere tekst. 
Gallonio heeft uit de getuigenissen die hem ter beschikking stonden voor de 
Latijnse en de Italiaanse editie vaak verschillende getuigenverklaringen als 
brontekst gekozen. Soms is Gallonio in de Italiaanse versie preciezer. Bij de 
beschrijving van de genezing van de buikloop van de Napolitaanse priester 
Ottavio Rositano beperkt Gallonio zich in het Latijn tot de mededeling dat 
Rositano water tot zich nam, dat in aanraking was geweest met een reliek van 
Neri. In de Italiaanse editie van een jaar later specificeerde Gallonio hoe Rosi-
tano deze sacrale remedie precies had bereid: hij had water gedronken met 
daarin de haren van Neri.27 Meestal is Gallonio in de Latijnse editie echter juist 
veel uitgebreider en gedetailleerder dan in de Italiaanse editie. Typerend voor 
het verschil tussen de Latijnse en de Italiaanse Vita is het verhaal over Patrizio 
Patrizi. Deze edelman had voor de pijn in zijn ingewanden met succes de hulp 
van Neri afgesmeekt. In de Latijnse versie schrijft Gallonio dat Patrizi zich in 
gedachten tot de heilige richtte. In het Italiaans schrijft Gallonio dat de 
edelman Neri aansprak met zijn hart.28 In de Latijnse versie heeft Gallonio de 

                                                 
26 Zie de redeneringen van artsen als Cesalpino, Vittori en Codronchi in de volgende para-
graaf. 
27 ‘[..] mox aquam, quam eius reliquiae attigerant, bibens morbo confestim idoneum reme-
dium invenit: [..]’, Gallonio, Vita beati patris, 255; ‘[..] ricuperò in pochi dì con capelli del 
Beato Filippo, i quali con acqua bevè, la desiderata sanità.’ Idem, Vita del beato padre, 267. 
28 ‘[..] increscentibus stomachi, seu intestinorum doloribus, quibus laborabat, mori me-
tueret, ad Beatum Patrem mente confugit, eius opem implorat; [..]’, Gallonio, Vita beati 
patris, 183. ‘[..] essendo una notte fieramente assalito da dolori colici, o di stomaco, e 
sentendosegli del continovo crescere, e notabilmente, cominciò fra sè a dubitare della sia 
vita; onde ricorrendo all’aiuto del Beato Padre, in cui grandissima fede haveva, così col cuore 
seco disse; Padre Filippo aiutatemi, e pregate per me: [..]’, Idem, Vita del beato padre, 195-
196. Patrizio Patrizi kwam uit Siena, was getrouwd met Pantesilea Crescenzi, woonde in 
Rome en zette zich daar in voor de behoeftigen, onder meer als guardiano van de San 
Giacomo degli Incurabili. Hij was woordvoerder van de groothertog van Toscane en bracht in 
1587 de dankbetuiging over aan Neri voor diens felicitatie aan het adres van de kersverse 
groothertog Ferdinand I De’Medici. Antonio Cistellini, San Filippo Neri, l’Oratorio e la 
Congregazione oratoriana. Storia e spiritualità (Brescia 1989) I, 537. 
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technische, soms uitvoerige beschrijvingen van ziektebeelden, diagnoses en 
prognoses overgenomen van de meer geleerde getuigen. In de Italiaanse editie 
heeft hij juist de elementen gekozen die sterker het gevoel van de lezer 
aanspraken. 

De Italiaanse editie was niet alleen meer op het gevoel gericht dan de 
Latijnse, maar ook voorzichtiger en preutser. Dit blijkt in de beschrijving van 
de genezing van het adellijke meisje Caterina Ruiz, dat in 1592 een gezwel op 
haar neus kreeg, vermoedelijk als gevolg van een syfilis. Getuigen spraken in 
hun verklaringen over een zwelling, of over korsten die eerst binnen en vervol-
gens ook buiten haar neus groeiden. Volgens de moeder van Caterina had ‘de 
dokter’ de aandoening omschreven als een korst bestaande uit slechte, zoute 
vloeistof. Giovanni Battista Crivelli, de oom van Caterina, en Pedro Ruiz, haar 
broer, brachten haar aandoening in verband met een bezoeker die syfilis had 
gehad.29 Deze ziekte, die zich rond 1500 als een hardnekkige epidemie had 
gemanifesteerd in het kielzog van de rondtrekkende huurlingenlegers van de 
koningen van Frankrijk en Spanje, werd al vroeg in de zestiende eeuw geweten 
aan onzedelijk gedrag.30 

Voor het stichtelijke karakter van de Italiaanse versie van Gallonio’s 
Vita was het beter de suggestie te vermijden dat het jonge meisje haar ziekte 
had gekregen door seksuele omgang met een bezoeker. De auteur houdt het 
vaag: het was niet onwaarschijnlijk dat de aandoening van Caterina zeer 
kwaadaardig was, aangezien kort tevoren iemand in het huis had verbleven die 
een verschrikkelijke ziekte had gehad. De gast in huize Ruiz had het meisje dus 
besmet, maar hoe dit precies was gebeurd, laat Gallonio in het midden. Over de 
aard en de symptomen van de ziekte weidt Gallonio niet uit. Hij beschrijft hoe 
de moeder van Caterina het meisje na een jaar naar Neri stuurde. De Florentijn 
raakte haar neus aan en zei dat ze niet meer ziek zou zijn. Onmiddellijk na zijn 
aanraking begonnen de ziekteverschijnselen te verdwijenn en enkele dagen 
later was het meisje geheel en al genezen.31 

                                                 
29 Giovan Battista Crivelli, de oom van Caterina, beschreef de ziekte als volgt: ‘[..] croste al 
naso di brutissima specie, et, per alcuni giorni, senza trovarci remedio, con qualche sospi-
tione di mal cattivo, perchè in casa, vi era uno, che haveva le medeme croste, et era infettato 
di mal francese, [..]’, Incisa della Rocchetta en Vian ed., Il primo processo, I, 121 [G.B. 
Crivelli]; Pedro Ruiz, haar broer: ‘[..] il naso tutto gonfio et dubitavamo che non fosse mal 
cattivo, perchè in casa, ci era una persona che ne pativa di mal francese [..]’, Ibid., I, 233 [P. 
Ruiz]; Virginia Crivelli, de moeder: ‘un male dentro al naso, et veniva ancor di fuora, che era 
una crosta con humor salso et crosta cattiva, che ‘l medico diceva che era humor salso et 
cattivo.’ Ibid., I, 336 [V. Crivelli Ruiz]; Caterina Ruiz zelf: ‘un male, qui al naso, che faceva le 
croste dentro e di fuora’, Ibid., I, 337 [C. Ruiz]. 
30 Giorgio Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia (Rome en Bari 20059 
[1987]) 76-79; Roy Porter, The greatest benefit to mankind. A medical history of humanity 
from antiquity to present (Londen 1997) 174-176. 
31 ‘[..] un’infermità molesta, e di cattiva spezie secondo che sospettevano molti, e 
ragionevolmente, essendo stato in casa sua alloggiato uno, che simile infermità haveva [..] 
Furono chiamati i medici, e date varie medicine; ma ogni aiuto era nullo, perchè quantunque 
paresse alle volte che’l male del naso si partisse; tuttavia tornava di nuovo a rinascere come 
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Gallonio stelt in de Latijnse Vita wel expliciet dat de angst bestond dat 
Caterina Ruiz was getroffen door lues, een term die ‘besmettelijke ziekte’ 
betekent en in deze periode werd geassocieerd met syfilis. De auteur gaat in 
deze editie veel dieper in op de aard van Ruiz’ aandoening. De korsten die haar 
neusgaten vulden, noemt hij cacoethes, een term die in de getuigenverklarin-
gen niet voorkomt maar die hij zelf van toepassing achtte.32 Het woord cacoe-
thes betekent ‘kwaadaardig gezwel in een vroeg stadium’ en komt in die bete-
kenis voor in de De medicina van Celsus en in de Historiae naturalis van Plini-
us de Oudere. Beide werken had Gallonio in zijn bezit.33 De cacoethes was 
volgens Celsus de eerste fase van een uitstulpsel dat van binnen het lichaam op 
kwam zetten en dat in volgende fases kon uitgroeien tot een dodelijk gezwel. 
Dit soort gezwel kwam alleen in de bovenste delen van het lichaam voor: in de 
neus, de oren, of de lippen, en bij vrouwen in de borsten.34 Dit lijkt inderdaad 
op de knobbel waar Caterina Ruiz last van had. Gallonio’s exemplaar van 
Celsus’ De re medica, bezaaid met aantekeningen, heeft op pagina 198 het 
woord cacoethes in inkt onderstreept.35 Gallonio lijkt met behulp van zijn 
Celsus zelf een diagnose te hebben gesteld. 

Er zijn meerdere gevallen waarin Gallonio niet alleen een selectie 
maakte uit het materiaal dat hem ter beschikking stond, maar zelf ook subtiel 
heeft ingegrepen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de twee genezingen, kort na 
elkaar, in de zomer van 1595 van abt Marc’Antonio Maffa, de man die eind 
1596 in dankbaarheid de lamp aan het graf van Neri wilde hangen. Nierstenen 
veroorzaakten bij Maffa enorme pijn. De abt deed hierover een jaar later gede-
tailleerd verslag in zijn getuigenis voor het canonisatieproces van Neri. Na een 
maaltijd in het Quirinaal ontstond vreselijke pijn die hem de hele nacht wakker 
hield, volgens hem doordat hij te veel koele wijn en water had gedronken. 
Anders dan gebruikelijk was, werd de pijn niet minder wanneer hij overgaf of 

                                                                                                                   
prima faceva. [..] Hora vedendola Filippo le toccò per compassione il naso dicendole; horsù 
figliuola, tu non haverai più male; non sarà niente; e incontinente ch’egli la toccò, incomin-
ciò il male ad andarsene via, e doppo non molti dì così ne rimase perfettamente sana com se 
mai da quella infermità non fusse stata travagliata, e niuna molestia più ne ricevè.’ Gallonio, 
Vita del beato padre, 213-214. 
32 ‘Puellae annorum novem Catherinae Ruissae nomine crustulae quaedam cacoethe, hoc est 
mali moris nares occuparant, non absque pravae luis suspicione, quippe cum domo nuper 
exceptus fuisset, qui eisdem infectus pariter laborabat: [..]’, Gallonio, Vita beati patris, 198-
199. Eind zestiende eeuw begon de term lues venerea in zwang te raken als aanduiding voor 
syfilis, in plaats van morbus Gallicus, de ‘Franse ziekte’. Jon Arrizabalaga, John Henderson 
en Roger French, The great pox: the French disease in Renaissance Europe (New Haven etc. 
1997) 4-6, 18, 234-244. 
33 Peter G.W. Glare ed., Oxford Latin dictionary (Oxford 1982) 246; respectievelijk ASR 
Notai A.C. Vol. 66 ff. 110ro en 113vo. 
34 Aulus Cornelius Celsus, De medicina ed. en transl. W.G. Spencer (Londen 1971) II, 128-
131. 
35 Het exemplaar in de Biblioteca Vallicelliana dat aan Gallonio heeft toebehoord is Aulus 
Cornelius Celsus, De re medica libri octo (Venetië, Scotus, 1566), met als signatuur: 
VI.5.A.16. De aantekeningen bij de term cacoethes hierin: ibid., 198 en 387-400. 
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wanneer hij zich warmde aan de stoof. Hij wendde zich toen tot een beeltenis 
van Neri in zijn kamer, en vroeg de overleden priester voor hem te bemiddelen. 
Maffa viel daarop in slaap en toen hij een uur later wakker werd om te urine-
ren, verliet een steen ter grootte van een boon zijn lichaam. Volgens Maffa 
legden stenen van dergelijke omvang gewoonlijk gedurende drie tot vier dagen 
een pijnlijke gang af van de nieren via de blaas naar buiten.36 Gallonio heeft van 
deze kwestie een tamelijk trouwe samenvatting gegeven in zijn Italiaanse Vita 
van Neri, met name van de wonderbaarlijke elementen: het uitblijven van 
beterschap bij het overgeven of opwarmen, en na het aanroepen van Neri de 
buitengewoon snelle en pijnloze verwijdering van wat een onnatuurlijk grote 
niersteen bleek te zijn.37 In de Latijnse versie is Gallonio uitgebreider op Maf-
fa’s nierstenen ingegaan. Aangezien andere nierstenen waarmee Maffa tot dan 
toe had gekampt altijd kleiner waren geweest en er desondanks altijd langer 
over hadden gedaan om naar buiten te komen, was de snelheid waarmee de 
grote niersteen Maffa’s lichaam had verlaten opmerkelijk. Daar heeft Gallonio 
aan toegevoegd dat nierstenen de urine niet alleen heet, maar ook zuur maak-
ten, en dat de blaas erdoor ontstak.38 Gallonio heeft in het Latijn niet alleen 
meer details overgenomen, maar zelf een pathologisch detail toegevoegd.  

Een vergelijkbare ingreep heeft Gallonio gepleegd in het verhaal van de 
tweede genezing waar de abt over getuigde. Na de turbulente nacht had Maffa 
de mis gelezen en vervolgens op een nuchtere maag koud water gedronken.’s 
Nachts werd hij plotseling bevangen door een grote kou, en vervolgens door 
koorts en een zeer diepe slaap of slaperigheid, lettargo. Noch een aderlating, 
noch een andere remedie kon dit beteugelen. Integendeel, de abt bleef zwak en 
men begon aan zijn leven te twijfelen. In een droom verscheen Neri vervolgens, 
die verontwaardigd riep: ‘Red de abt.’ De volgende dag voelde Maffa zich daad-
werkelijk beter.39 In de Latijnse Vita gebruikt Gallonio voor de ziekte de Griek-
                                                 
36 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, II, 93-94 [M.A. Maffa]. 
37 ‘[..] nè per vomito, nè per caldo, che usava d’una stufa; che simili remedi altre volte 
giovamento grandissimo gli solevano arrecare: [..] mandò fuori una pietra della grossezza di 
un fagiuolo, maggior d’ogni altra, che per altri tempi havesse fatta mai: della qual cosa 
maravigliossi egli molto, e spezialmente vedendosi liberato così tosto, cosa che mai in così 
fatta malattia non gli era intervenuta.’ Gallonio, Vita del beato padre, 255. 
38 ‘[..] rei exitum tam celerem miratur Maffa, & hoc maior eum cepit admiratio, quòd dum ei 
contingebat ex calculo laborare, calculus quamquam hoc ipso minor, tamen cum à renibus 
divellebatur, hominem plus duobus diebus excrucians ad vesicam tandem descendebat, ex 
quo & calida, atque acris urina, & vesicae inflammatio fiebat, tum demum duobus, vel tribus 
elapsis diebus is calculus exibat.’ Gallonio, Vita beati patris, 239. 
39 ‘[..] havendo il medesimo doppo haver detto la messa bevuta a digiuna dell’acqua fresca, si 
sentì all’improviso in sù’l crescere della Luna assalire prima da un freddo grande, e poi da 
una febre pestilentiale con lettargo; la cui forza fù tale, che ne sangue trattone, ne altro 
rimedio usato la potè rimovere, ò in parte alcuna raffrenare, anzi continovando sempre, 
s’incominciò à dubitare della sua vita. In questo mentre hebbe il Maffa una notte nel dor-
mire questa visione. [..] udì il B. P. che isdegnato [..] gridasse dicendo: Salvate Abbatem; 
Salvate Abbatem; doppo le quali parole si trovò egli fuori di così manifesto pericolo. ne fù 
vana la visione; imperoche il giorno vegnente fù perfettamente risanato, che nessun segno vi 
rimase d’infermità, [..]’, Gallonio, Vita del beato padre, 255-256. 
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se term, ‘λήθαργον’, maar hij legt voor de zekerheid ook uit dat dit Grieks is. 
Gallonio benadrukt dat noch overgeven, noch een ander soort afvloeiing hielp 
en dat de behandelende medici zich hierom grote zorgen maakten. Hij voegt 
eraan toe dat de ziekte niet droog was, maar juist vol van vocht, een opmerking 
die niet voorkomt in de getuigenverklaringen. De auteur gaf hiermee een 
verklaring voor de angst van de medici die regelrecht uit de Galeense humoren-
theorie komt. De medische handelingen die werden verricht, het overgeven, de 
aderlating en andere vormen van afvloeiing, hadden in normale omstandighe-
den effect moeten hebben doordat deze het overtollige vocht verwijderden. Het 
uitblijven van verbetering na de gebruikelijke remedieën toonde aan dat de 
effectieve interventie van Neri die nacht zeker een wonderbaarlijke genezing 
was geweest.40 De elementen die Gallonio toevoegde aan de getuigenis van 
Maffa stelde deze medisch op scherp. 

Al sinds 1300 waren medici meer en meer betrokken geraakt bij cano-
nisatieprocessen. Hun rol was vooral negatief. Hun expertise diende niet om de 
miracolati te diagnosticeren, maar om zich over hun eigen beperkingen uit te 
spreken. Dat een genezing wonderbaarlijk was, bleek het duidelijkst als een 
fenomeen met de bestaande medische inzichten niet kon worden verklaard.41 
Dat de belanghebbenden in een canonisatieproces zulke getuigenissen actief 
opzochten, blijkt ook uit de documentatie van het proces van Neri. De genezing 
van Ottavio Rositano door middel van de haren van Neri komt voor in een 
groep Napolitaanse getuigenissen waarvan een kopie in het archief van het 
Oratorium is terechtgekomen. Bij een lijst van deze getuigenissen staat in de 
marge aangetekend dat over de genezing van Rositano eigenlijk een medicus 
zou moeten getuigen.42 

Geestelijke zorg en medische geleerdheid raakten in Gallonio’s Vitae 
dicht aan elkaar in een van de laatste genezingen die Neri tijdens zijn leven zou 
hebben verricht. De patiënt, Barsum, aartsdiaken van Alexandrië, was tijdens 
het pontificaat van Clemens VIII naar Rome gekomen voor besprekingen over 
een unie tussen de katholieke en de koptische kerk. Barsum viel in het najaar 
van 1594 ten prooi aan een dodelijke ziekte. Hij gaf hoestend bloed op, hij 
haalde lastig adem, hij had koorts en kon niet slapen. Girolamo Vecchietti, een 
Florentijnse metgezel van de Egyptenaar, beschreef in zijn getuigenis in het 

                                                 
40 ‘[..] poculum aquae frigidae ieiunus exhausisset, eo poto, horrore primùm, deinde pesti-
lenti febre, cui continens somnus, λήθαργον Graeci nominant, accesserat, premi coepit: fuit 
morbi initium luna crescente: illud praeterea aegrum à periculo non abesse indicabat, quòd 
neque vomitu, neque alui ductione, neque alio modo, vi somni, qua opprimebatur, capitisque 
dolore, quo afflictabatur, se vel minimum levari sentiebat. Interea cum de medicorum 
consilio sanguinem sibi incisa vena detrahi pateretur, nec ea missio sanguinis quicquam 
prodesset, de eius vita ab ipsis medicis dubitari coeptum est, quandoquidem aeger natura 
non siccus, sed succi plenus erat: Nocte adventante confugiens Maffa ad Philippi opem tale 
mox vidit insomnium. [..]’ Gallonio, Vita beati patris, 240. 
41 Vauchez, Sainthood, 469-470. 
42 ‘Deponat medicus’, ACO Vol. A.IV.15 f. 589ro; zie ook Incisa della Rocchetta en Vian, Il 
primo processo, IV, 124-125. 
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proces van Neri drie jaar later uitvoerig wat de medici hadden beweerd. Hun 
diagnose was dat Barsums ‘capillaire aderen’ in lever en hart waren gesprongen 
en zij voorzagen dat hij binnen anderhalve maand zou komen te overlijden. Als 
remedie stelden zij voor dat Barsum zo snel mogelijk terugkeerde naar zijn 
geboortegrond, aangezien de Egyptische lucht al sinds de Oudheid bekend 
stond om zijn heilzame effect op de luchtwegen.43 Gallonio nam in de Latijnse 
editie van de Vita het ziektebeeld en de diagnose in detail over, inclusief de 
gesprongen ‘haarvaten’ in de organen. In de Italiaanse editie hield hij het 
beknopter, met een aanduiding van de symptomen (het bloed opgeven, de 
hoest, de ademhalingsproblemen, de koorts).44 

De genezing van Barsum verliep in twee fasen. In beide fasen interve-
nieerde Neri. De eerste fase was een stabilisering van de toestand van Barsum. 
Terwijl hij meerdere etmalen wakker had gelegen door de onaangename symp-
tomen, viel hij eindelijk in slaap nadat Vecchietti hulp had gevraagd aan Neri. 
Dit bleek een wonder te zijn, omdat de Egyptenaar in slaap viel precies op het 
moment waarop Neri tijdens de eucharistieviering, terwijl hij bad voor Barsum, 
een teug nam uit de bokaal.45 De onmiddellijke genezing van de zieke na een 
handeling van de heilige was een bekend motief in de structuur van het gene-
zingswonder.46 In de Latijnse Vita van Neri geeft Gallonio het bloed extra 
nadruk door in zijn verslag van de genezing specifiek de bokaal te noemen (en 
niet de hosties). Gallonio wijst dan ook nadrukkelijk op de gelijktijdigheid van 
de eucharistie en de stabilisering van Barsums toestand, geverifieerd doordat 
naderhand het tijdstip waarop Barsum insliep, en het tijdstip waarop Neri de 
mis vierde, met elkaar zijn vergeleken.47  

                                                 
43 Ibid., II, 181 [G. Vecchietti]. 
44 ‘[..] is erat morbus, ut aeger sanguinem spueret, qui medicorum iudicio ex ruptis venis 
capillaribus, pulmoni, vel hepati iunctis exibat: Accedebant ad haec febris, tussis frequens, & 
spirandi difficultas, quae aegrotum mirum in modum vexabant: frequens tussis sanguinem 
extrudebat: nocturna praeterea, diurnaque vigilia premebatur: somnus, quod pessimus est, 
neque noctu, neque interdiu accedebat.’ Gallonio, Vita beati patris, 211; ‘[..] una infermità 
mortale di sputo di sangue con tossa, e impedimento di respiratione, febre, e vigilia; onde 
non poteva dormire, nè posare nè di dì, nè di notte, [..]’, Gallonio, Vita del beato padre, 229-
230. 
45 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, II, 181 [G. Vecchietti].  
46 Gentilcore, Healers and healing, 187-188; in het proces voor Carlo Borromeo werd in het 
geval van wonderlijke genezingen altijd gevraagd of genezing onmiddellijk had opgetreden: 
Turchini, La fabbrica di un santo, 72-73. 
47 ‘[..] Hieronymus Vecchiettus, qui aegrotanti assidebat, ad Philippum confugit, & quem 
paratum iam ad sacrificium, & calicem tenentem in manibus invenit, rogat, Archidiaconi 
Alexandrini gravissimè laborantis meminisse velit: Pollicetur ille se oraturum pro eo. O rem 
dictu mirabilem! ubi primùm Deo sacrificium offerre coepit, extemplò aeger (ut postea 
temporibus inter se collatis intellectum est) dulci corripitur somno, ut simul B. Pater 
celebraret, & Archidiaconus post longam vigiliam dormiret, dormivitque ad horas aliquot: 
somno experrectus melius habere sensit.’ Gallonio, Vita beati patris, 211; ‘[..] Girolamo 
Vecchietti, il quale mandato da Nostro Signore in Alessandria per la sopradetta unione, 
l’haveva menato seco à Roma, venne tostamente al B.P. e trovandolo che parato alla Messa 
all’hora voleva entrare all’Altare, gliene raccomandò molto, il quale promise di voler pregare 
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Ook de tweede fase, de eigenlijke genezing, verliep miraculeus. Neri 
liet Barsum naar zich toebrengen en omhelsde hem, waarop Barsum naar eigen 
zeggen zijn krachten voelde terugkeren. De hoestbuien eindigden en de koorts 
verdween. Hierbij brak hem het zweet uit, een vast element in de hagiografi-
sche verdichting van genezingswonderen dat ontleend was aan de Galeense 
geneeskunde. Veel medische therapieën in de Middeleeuwen en in de vroeg-
moderne tijd waren gebaseerd op het herstel van de balans van de vier li-
chaamsappen door een overtollige vloeistof af te voeren, door middel van 
bijvoorbeeld de aderlating. Een spontane verwijdering van vocht, zoals een 
zweetaanval, was daarom een logisch motief om een miraculeuze genezing te 
markeren.48 Om eventuele twijfel over de effectiviteit van Neri’s bovennatuur-
lijke interventie in de ziekte van Barsum te ontzenuwen, voegde Gallonio een 
detail uit de getuigenverklaring van Vecchietti toe. Dat Barsum na de omhel-
zing van Neri nog bloed bleef opgeven, liet onverlet dat hij was genezen. Het 
bloed dat hij nog uitspuwde, was afkomstig van eerdere hoestbuien. Het was 
toen in zijn borst gezakt en kwam nu pas omhoog. Een rechtsgeldige wonder-
genezing vond onmiddellijk na de bemoeienis van de heilige plaats, dus Gallo-
nio vond het belangrijk te benadrukken dat Barsum geen vers bloed meer opgaf 
na zijn bezoek aan Neri.49 

De genezing van Barsum laat goed zien hoe Gallonio zowel de geeste-
lijke als de medische benadering van ziekte in zijn Vita incorporeerde, om de 
superioriteit van de ene boven de andere te aan te tonen. Enerzijds geeft hij 
voortdurend blijk van dezelfde preoccupaties die ook medici zouden kunnen 
bezighouden. Hij spelt de symptomen van Barsums aandoening uit. Hij geeft 
de prognose van de medici weer. Hij doet verslag van de waarnemingen, die 
hebben geleid tot de constatering dat de mis en de eerste stabilisering tegelijk 
plaatsvonden. Hij verwoordt de uiteindelijke genezing in termen van een 
Galeense zuivering. Anderzijds verbindt Gallonio deze gebeurtenissen met de 
symboliek van de liturgie. Het bloed dat Barsum verloor, zet Gallonio tegen-

                                                                                                                   
per lui. Cosa grande! nello stesso tempo ch’egli diceva la Messa, nell’istesso appunto 
l’infermo prese sonno: la qual cosa si seppe per questa via; imperoche facendosi conto 
dell’hora, trovossi che in quel tempo appunto l’Archidiacono s’addormentò, nel quale Filippo 
celebrava; e dormì doppo una lunga vigilia, alcune hore, e destatosi si sentì migliorato. 
[..]’ Gallonio, Vita del beato padre, 230. 
48 ‘Et, havendomi il padre, [..], abbracciato et tenuto stretto, quando mi lasciò, io mi sentii 
sudare et fortificare. [..] mi basciò et abbracciò più volte, [..] Et, in quello instante, sudai, et 
mi sentii rinforzarmi; [..]’ Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, II, 177-178 
[Barsum]. Voor de zuivering als topos in hagiografische literatuur: Vauchez, Sainthood, 445 
met n. 3. Voor aderlating in de geleerde geneeskunde: Siraisi, Medieval and early Renaissan-
ce medicine, 137-141. Voor de connectie tussen medische en miraculeuze zuivering: Gentil-
core, Healers and healing, 183. 
49 ‘[..] sputo sanguinis liberatur, quòd si quid eius post excrevit, id fuit, quod iam antea in 
pectus descenderat, quod mittere opus erat.’ Gallonio, Vita beati patris, 212; ‘[..] dall’hora 
innanzi non sputò più sangue, eccetto quello che di già era calato al petto, il quale bisognava 
venisse fuori.’ Idem, Vita del beato padre, 230. Dit detail is afkomstig uit Incisa della Roc-
chetta en Vian, Il primo processo, II, 182 [G. Vecchietti]. 
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over het bloed van Christus dat Neri consumeerde tijdens de eucharistie. De 
kern van dit genezingswonder is de redding van Barsum, door toedoen van 
Christus bloedoffer.50 Neri vervulde hierbij een essentiële bemiddelingsrol. 
Gallonio verzamelde vele flarden uit de verzamelde getuigenissen en stelde 
hieruit een verslag samen, waarbij hij met één been in de empirische werkelijk-
heid stond, en met het andere in de devotionele symboliek. 

Gallonio heeft bewuste keuzes gemaakt in de beschrijvingen van ziek-
tebeelden en genezingen. De ingrepen zijn subtiel. Gallonio blijft over het 
algemeen dicht bij de oorspronkelijke getuigenverklaringen. Zijn eigen inbreng 
beperkt zich vaak tot de selectie van passages uit deze getuigenissen. Soms 
stelde hij echter zelf diagnoses. Hij liet de mate van technisch detail afhangen 
van of hij in het Latijn of in het Italiaans schreef en hij introduceerde in de 
Latijnse editie geleerde termen en pathologische details. Gallonio speelde met 
medische begrippen en verklaringsmodellen, hoewel hij zich nooit dieper in de 
geneeskunde waagde dan strikt noodzakelijk was voor zijn hagiografische 
werken. Hij bezat geen bijzondere medische deskundigheid maar maakte 
gebruik van de expertise van opgeleide medici wanneer het uitkwam. Het nut 
van die expertise was paradoxaal: ze diende uitsluitend ter diskwalificatie van 
zichzelf, ten gunste van de geestelijke genezingskracht van Neri. 

 
4.3 Gallonio en de medici 

De inwoners van Rome in de tweede helft van de zestiende eeuw waren vooral 
ziek, is de indruk die uit de Vita van Neri ontstaat. Ze waren niet alleen ziek 
van lijf en leden, maar ook ziek van geest en ziel. Al deze zieken wilden gene-
zen. Genezers konden medici zijn, of geestelijken. Medici en geestelijken 
konden als groepen deels overlappen, deels samenwerken, en deels met elkaar 
concurreren. De hulp van de priester Neri werd vaak ingeroepen wanneer de 
gezondheid of het lichamelijke welzijn in het geding was. Zoals de medicus 
Girolamo Cardella in 1592 verzuchtte tegen Pietro Consolini: ‘Jullie hebben 
medici in huis, die van een andere kwaliteit zijn dan wij.’51 

De medicus kon tegelijk medewerker en concurrent zijn van de geeste-
lijke. Wonderbaarlijke genezing en genezing volgens medische voorschriften 
konden naast elkaar voorkomen. Medische therapie was vaak niet alleen af-
komstig van de geschoolde experts en in veel situaties bovendien niet effectief. 
Het vertrouwen in de academisch opgeleide medicus sloot dan ook niet uit dat 
patiënten ook een beroep deden op andere groepen voor hun kennis over 
ziekte en genezing, zoals ouderen met levenservaring en geestelijk leiders.52 
Door de beperkte effectiviteit van de geneeskunde en het gelijktijdig naast 
                                                 
50 Miri Rubin, Corpus Christi: the Eucharist in late medieval culture (Cambridge etc. 1992) 
12-35, 302-316. 
51 ‘Voi havete in casa, [..], medici di altra qualità, che non siamo noi’, Gallonio, Vita del beato 
padre, 217; voor Pietro Consolini zie A. Foa, ‘Consolini, Pietro’, Dizionario Biografico degli 
Italiani XXVIII (Rome 1983) 51-52. 
52 Gentilcore, Healers and healing, 1-29; Roy Porter, ‘The patient’s view: doing medical 
history from below’, Theory and society 14 (1985) 175-198, aldaar 189-194. 
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elkaar bestaan van meerdere gezaghebbende groepen, opereerden de heilige en 
de medicus op het terrein van ziekte en genezing als gelijkwaardige concurren-
ten. De handelingen die ze verichtten, artsen de uroscopie en de aderlating, 
geestelijken het gebed en de handoplegging, waren weliswaar verschillend, 
maar de uitwerking was vergelijkbaar.53  

Ook in het Oratorium hadden de priesters die de kern van de organisa-
tie vormden voortdurend medisch geschoolde vakmensen in hun midden of 
aan hun bed staan.54 Gallonio liet geen gelegenheid voorbijgaan om het con-
trast te benadrukken tussen de effectiviteit van Neri’s inspanningen en de 
machteloosheid van de medici met wie de oratorianen in aanraking kwamen. 
Tegelijkertijd gaf hij echter blijk van een goed gevoel voor de dynamiek van het 
medische werkveld. Hij paste de twee versies van de Vita van Neri bijvoorbeeld 
aan aan de sociale differentiatie van medische expertise. Illustratief is zijn 
beschrijving van de ziekte van Artemisia Cheli, een meisje met een gezwel aan 
haar onderarm, dat zij in haar getuigenis zelf een bobbel noemde. Gallonio 
verklaart in de Latijnse editie: ‘medici noemen dit soort ziekte een ganglion of 
knoop’, wat hij in de Italiaanse editie veranderde in: ‘door de chirurgen knoop 
of natta genoemd’.55 Gallonio beriep zich op het gezag van de expert waar het 
publiek het meest vertrouwd mee zou zijn: lezers van het Latijn kregen een 
(theoretisch geschoolde) medicus voorgeschoteld, lezers van het Italiaans een 
(ambachtelijke) chirurg.  
 Gallonio had er als oratoriaanse priester natuurlijk belang bij gebeur-
tenissen uit het leven van Neri zoveel mogelijk in verband te brengen met God. 
Ook sommige medici verklaarden bepaalde ziektes en genezingen echter als 
bovennatuurlijke gebeurtenissen. De beroemde Florentijn Andrea Cesalpino 
(1525ca.-1603), werkzaam in Rome, was een van de medici die geschreven 
verklaringen afgaven over de hartkloppingen, de gebroken ribben en de over-
verhitting van Neri. In 1597 onderkende hij als medicus niet alleen de moge-
lijkheid dat sommige ziektes door God waren veroorzaakt, maar onderbouwde 
hij dit bovendien met een beroep op een van de meest gezaghebbende medi-
sche schrijvers, Hippocrates, overigens een heiden. Cesalpino plaatste dergelij-
ke gevallen geheel buiten de competentie van de geneeskunde. Aangezien de 
                                                 
53 Sallmann, Naples et ses saints, 348. 
54 Enzo Fagiolo, ‘Malattie e medici di S. Filippo Neri’, Strenna dei romanisti 64 (2003) 295-
306; Catrien Santing, ‘De affectibus cordis et palpitatione: secrets of the heart in counter-
reformation Italy’ in: Willem de Blécourt en Cornelie Usborne ed., Cultural approaches to 
the history of medicine. Mediating medicine in early modern and modern Europe (Basing-
stoke en New York 2004) 11-35, aldaar 14, 19, 24-29. 
55 ‘Artemisiae Cheliae durum ac renitens tuberculum in sinistræ manus articulo ortum erat: 
id morbi genus ganglion medici seu nodum vocant.’ Gallonio, Vita beati patris, 231-232; ‘Ad 
Artemisia Cheli nacque nella giuntura della mano sinistra un'enfiatura, nodo, o natta 
da'Cirurgici nominata, [..]’, Idem, Vita del beato padre, 248-249; Artemisia zelf noemde het 
gezwel een gomma, een knobbel: ‘[..] ritrovandome io una gomma, qui alla giontura della 
mano et il braccio [..]’, Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 340 [A. Cheli]; 
Cesare Baronio noemde Artemisia’s gezwel een ‘gomma, over tubero’, ibid. I, 405 [C. 
Baronio]. 
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aandoening van Neri goddelijk was, had deze ook een goddelijke oorzaak, en 
moest ook de remedie goddelijk zijn.56 Twee jaar later was hij nog explicieter: 
veel verschijnselen hebben, zo legde Cesalpino uit, lichamelijke oorzaken. Deze 
zijn natuurlijk. Als iets echter onmiddellijk van een goddelijke oorzaak afhangt, 
zonder tussenkomst van ‘secundaire’ lichamelijke oorzaken, dan is het ‘boven-
natuurlijk’ en niet ‘het onze om te onderzoeken’.57  
 Angelo Vittori (1547-1640ca), ooit de archiater van Gregorius XIII en 
na 1585 de persoonlijke geneesheer van Neri, drukte zich uit in dezelfde geest 
als Cesalpino.58 Vittori publiceerde zijn verslag van de autopsie van de overle-
den Neri in 1613. Hij stelt daarin dat ziektes altijd een goddelijke oorzaak 
hebben, in zoverre dat allerlei externe omstandigheden zoals de zon en de wind 
door God zijn gecreëerd. De meeste ziektes hebben daarentegen ook een men-
selijke component, omdat ze afhangen van de individuele menselijke aanleg. 
Sommige ziektes en de daaropvolgende genezing zijn echter werkelijk goddelijk 
(divinus) te noemen, aangezien hun oorzaak, hun symptomen en hun remedie 
geheel voorbij gaan aan de gebruikelijke natuurlijke krachten en effecten. 
Vittori verwijst naar twee gezaghebbende werken, namelijk De morbo sacro 
van dezelfde Hippocrates en de Summa theologica van Thomas van Aquino.59 
De medicus combineert de aartsvader van de antieke geneeskunde en de be-
langrijkste theoloog van de Middeleeuwen om zijn eigen beroepsgroep vakkun-
dig buitenspel te zetten. 

Cesalpino en Vittori deden deze uitspraken in verhandelingen die ter 
ondersteuning dienden van de canonisatie van een van hun eigen voormalige 
patiënten. Ook buiten het canonisatieproces van Neri zagen medici bepaalde 
lichamelijke aandoeningen als het werkterrein van de Kerk. Giovanni Battista 
Codronchi, een medicus uit Imola, schreef in 1595 een boek over magische 

                                                 
56 Ibid., III, 437-439 [A. Cesalpino]. Voor Cesalpino, zie A. Ferrari, ‘Cesalpino, Andrea’ in: 
Dizionario Biografico degli Italiani XXIV Cerreto-Chini (Rome 1980) 122-125. 
57 ‘[..], quae alia excogitari possit, quam divinum quid, quod supra naturam vocamus? [..], si 
quae autem immediate pendeant a causa divina, non intercedentibus causis secundis, non 
est nostrum investigare: qui enim verbo omnia fecit, non eget mediis naturalibus.’ Incisa 
della Rocchetta en Vian, Il primo processo, II, 222-225 [A. Cesalpino]. Hij kwam hiermee 
tegemoet aan de canonistiek, die al in de dertiende eeuw had vastgesteld dat een wonder een 
ingreep van God was, die daarmee voorbij ging aan de kenbare ‘causae secundae’, 20-21. 
58 Ibid., I, 152 [A. Vittori]; Gallonio, Vita del beato padre, 186; U.M. Lang, ‘The miracle of St. 
Philip Neri in the Palazzo Massimo’, Annales Oratorii 2 (2003) 87-108, aldaar 102; Cistellini, 
San Filippo Neri, I, 236 en II, 911, 968. 
59 ‘[..] censet Hippocrates* (l. de morbo sacro) omnes morbos simul esse divinos, & humanos. 
Divinos quidem quatenus causas divinas habent, ut solem, ventos, & reliqua à Deo creata. 
Humanos verò, quatenus unusquisque naturam, & vim in se ipso habet, & propriam aliquam 
curationem. Si verò aliqui simpliciter Divini futuri sint [..], eos tantum esse iudicat, qui 
neque causas habent, ut reliqui, neque curationem eamdem, neque naturam. Illi enim 
effectus re vera supranaturales, & Divini sunt, qui ab ea causa fiunt, quae naturalis causae 
vires, & facultatem excedunt, * (ex D. Thom. 1. parte q. 105. artic. 7. & 8.) [..]’, Angelo 
Vittori, De palpitatione cordis, fractura costarum, aliisque affectionibus B. Philippi Nerii 
Congregationis Oratorii fundatoris. Qua ostenditur praedictas affectiones fuisse super 
naturam (Rome, Camerae Apostolicae, 1613) 7. 
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betoveringen die de menselijke gezondheid konden schaden. Hij beschouwde 
de kerk als de enige instantie die hiertegen iets kon ondernemen.60 Ditzelfde 
onderwerp had ook Cesalpino al eens onder de loep genomen, in zijn Investiga-
tio peripatetica daemonum, uitgekomen in 1580, lang voordat hij iets met het 
Oratorium te maken had.61 De aanleiding voor het schrijven van dit laatste 
werkje was het onderzoek geweest dat ‘theologen, filosofen en medici’ op last 
van aartsbisschop Pietro Giacomo Borbone van Pisa hadden ingesteld naar de 
duivelse bezetenheid van enkele jonge religieuze vrouwen. De deskundigen, 
vertegenwoordigers van zowel de geestelijkheid als de geneeskunde, moesten 
op basis van de lichamelijke symptomen uitmaken of hier sprake was van een 
natuurlijke of een bovennatuurlijke oorzaak. Dat is een vergelijkbare situatie 
als het onderzoek naar Orsola Benincasa, in 1582, waaraan Neri had deelge-
nomen. Cesalpino probeerde in zijn verhandeling aannemelijk te maken dat 
duivelse bezetenheid een aandoening was die zich tegelijkertijd in de ziel en in 
het lichaam manifesteerde. In dit geval betoogde hij overigens dat in de behan-
deling hiervan geneesheren juist wel een rol konden spelen, naast kerkelijke 
exorcisten.62 

Deze medici hadden belangstelling voor de ziel en haar potentiële be-
lagers. Omgekeerd kon de geestelijkheid ondubbelzinnig zeggenschap opeisen 
over het lichamelijke welzijn, bijvoorbeeld in het geval van gevaarlijke epide-
mieën. De adviezen van de geneeskunde aan de mensheid druisten soms in 
tegen wat de geestelijkheid de mensheid zou willen bijbrengen. Eerder is de 
recalcitrante houding van Carlo Borromeo jegens zijn medici ter sprake geko-
men, zoals verwoord door Bascapé. Tijdens een grote pestepidemie in 1576 in 
Noord-Italië, die Milaan zwaar trof, hield de aartsbisschop dit consequent vol. 
Borromeo hield de gelovigen voor dat zij vanwege hun zondig gedrag zelf de 
pest over zich hadden afgeroepen, in preken waarin hij medische metaforen 
gebruikte: zondig gedrag was besmettelijk en het bederf van de goede zeden 
ging gepaard met bederf van het lichaam. Hij organiseerde processies om God 
nederig te smeken om vergiffenis, hoewel het bestuurlijke orgaan dat verant-
woordelijk was voor de gezondheid in de stad het besmettingsgevaar onder-
kende en een dergelijke massale bijeenkomst liever vermeed.63 De aartsbis-
                                                 
60 Gentilcore, Healers and healing, 23-24. Voor Codronchi: C. Colombero, ‘Codronchi, 
Giovan Battista’ in: Dizionario Biografico degli Italiani XXVI Cironi-Collegno (Rome 1982) 
122-125. 
61 Andrea Cesalpino, Daemonum investigatio peripatetica: in qua explicatur locus Hippocra-
tis in Progn. "Si quid divinum in morbis habetur" (Florence, Giunta, 1580). 
62 Mark Edward Clark en Kirk M. Summer, ‘Hippocratic medium and Aristotelian science in 
the “Daemonum investigatio peripatetica” of Andrea Cesalpino’, Bulletin of the History of 
Medicine 69 (1995) 527-541. Het onderzoek moet hebben plaatsgevonden tussen 17 mei 
1574 en 2 december 1575, begin- en einddatum van de periode dat Pietro Giacomo Borbone 
aartsbisschop was van Pisa. Konrad Eubel, Hierarchia Catholica III Saeculum XVI ab anno 
1503 complectens (Münster 1910) 292. 
63 Cosmacini, Storia della medicina, 112-121; Wietse de Boer, The conquest of the soul: 
confession, discipline, and public order in Counter-Reformation Milan (Leiden etc. 2001 [i.e. 
2000]) 79-83. 
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schop liet heiligenlevens drukken en verspreiden onder de bevolking ter onder-
richt en morele ondersteuning. Vooral de Vita van de heilige Dionysius van 
Alexandrië vond Borromeo een instructief voorbeeld voor de lijdende Milane-
zen. Onder bisschop Dionysius hadden de Alexandrijnen epidemieën namelijk 
gewillig ondergaan als een vorm van martelaarschap.64 Lijdzaamheid won het 
weer van medische urgentie.  

Naar aanleiding van deze pestepidemie van 1576 verschenen meerdere 
publicaties over de angstaanjagende ziekte, waaronder die van de medicus 
Michele Mercati en die van bisschop Marco Gonzaga van Mantua goed vergelij-
kingsmateriaal opleveren. Mercati beschrijft in de Instruttione sopra la peste 
de oorzaken van de pest, de symptomen, de mogelijke preventie en de 
mogelijke remedies. Als oorzaak van de pest noemt Mercati de balans van de 
humores, in combinatie met de stand van de sterren en met specifieke 
toestanden van de grond, van het water en van de lucht, van planten en van 
dieren, allemaal natuurlijke gegevens. Hiernaast noemt hij ook nog de 
mogelijkheid van een bovennatuurlijke oorzaak. Hij voegt hier meteen aan toe, 
dat het de taak is van theologen om zich over hierover uit te spreken, en hij 
gaat er daarom zelf niet verder op in, afgezien van het noemen van enkele 
historische voorbeelden.65 

Ook bisschop Gonzaga noemt in zijn Cause et rimedii della peste 
oorzaken van de pest, middelen om de pest te voorkomen en middelen om 
ervan te genezen. De bisschop benadrukt echter de spirituele kant van ziekte 
en epidemieën en roept de lezer op tot introspectie, tot bekering, om daarmee 
de pest te bestrijden. Volgens Gonzaga is het bekend dat verschillende 
omstandigheden de pest kunnen veroorzaken: de slechte humores in het 
lichaam, de bedorven lucht, besmetting, of andere toestanden. Dit zijn precies 
de oorzaken die Mercati ook noemt. Gonzaga verwijst echter niet naar 
medische literatuur en gaat meteen verder met zijn eigen invalshoek. De ogen 
van de christen moeten voorbij deze opzichtige oorzaken kijken. Ze moeten 

                                                 
64 ‘Habuit in hoc genere ab Episcopis suis Mediolanesibus exempli aliquid ad imitandum. Sed 
iis praecipue delectatus est; quae, ut est apud Eusebium, Dionysius Alexandriae Episcopus 
narrat: aegros gravissimo pestis tempore, ab christianis omni charitatis officio aiutos; non 
solum pesbyteris, et diaconis, sed laicis quoque: qui quidem iacentibus assidentes, hilare 
ministrabant, et morbum etiam contrahebant: ipsa cadavera lavantes, ornantes, et funebri 
linteo involventes, immo etiam humeris portantes, libenter una cum fratribus suis mortem 
oppetebant: eoque libentius, quo genus mortis a martyrii laude nihil abesse existimabant; 
cum interim gentiles homines miserabiliter se invicem desererent; vir uxorem, uxor virum; 
filii parentes, parentes ipsi natos suos.’ Bascapé, Vita e opere di Carlo, 328-331. 
65 Michele Mercati, Instruttione sopra la peste (Rome, Accolti, 1576) 4-15. Marco Ruffini 
schaart Mercati onder diegenen die gebruik maakten van de pest om hun loyaliteit aan de 
paus en aan de kerk van Rome te tonen, waarbij hij in het gezelschap was van onder anderen 
Angelo Rocca, Baldassare Pisanelli, Principio Fabrizi en Marcantonio Ciappi. Marco Ruffini, 
Le imprese del drago. Politica, emblematica e scienze naturali alla corte di Gregorio XIII 
(1572-1585) (Rome 2005) 74. 
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dieper doordringen tot de ‘meer fundamentele oorzaken’.66 Deze meer 
fundamentele oorzaken zijn hoogmoed, ketterse ideeën en praktijken, wellust, 
gierigheid. Gods ontsteltenis over de zonden van de mensen vormt de 
‘principale’ oorzaak van de pest.  

Mercati en Gonzaga waren het erover eens dat voor de pest zowel 
natuurlijke oorzaken als bovennatuurlijke denkbaar waren. De natuurlijke 
oorzaken vielen onder de competentie van de medicus, de bovennatuurlijke 
oorzaken vielen onder de competentie van de geestelijke. Beide schrijvers 
waren ook op de hoogte van het werkveld van de ander en pasten ervoor op dat 
andere terrein te betreden. De verhouding tussen de geleerde en de geestelijke 
was echter asymmetrisch. De seculiere medicus erkende naast de 
verschijnselen waarover hij iets kon zeggen, ook verschijnselen waarover hij 
geen zeggenschap had. De geestelijke beweerde daarentegen dat verschijnselen 
op het eerste gezicht allemaal tot het domein van de medicus leken te behoren, 
maar bij nader inzien eigenlijk alle onder de competentie van de geestelijke 
vielen. 

De inspanningen en ambities van medici waren vanuit kerkelijk per-
spectief in sommige gevallen niet alleen zinloos, maar zelfs hinderlijk. Sinds 
het Vierde Concilie van Lateranen in 1215 eiste de kerk van geneesheren dat zij 
hun patiënten in de gelegenheid stelden het laatste sacrament te ontvangen, 
voordat deze door een mislukte medische behandeling kwamen te overlijden.67 
Dat medici hieraan in ieder geval lippendienst bewezen, blijkt uit een voorval 
dat de medicus Michele Mercati beschrijft in een verslag van het laatste ziek-
bed van Gregorius XIII. Mercati had geconstateerd dat de paus het niet lang 
meer zou maken en dacht toen, naar eigen zeggen, aan de kritiek die hij de 
priester Alonso Lobo kort tevoren had horen uiten op medici die ten onrechte 
optimistisch waren over de toestand van een patiënt, om de eigen behandeling 
maar zo lang mogelijk te kunnen voortzetten. Op den duur zou het te laat zijn 
om de laatste sacramenten te ontvangen. Mercati maande de paus daarom te 
zorgen voor zijn ziel en voor het leven in het hiernamaals, aangezien hij voor 
zijn leven op Aarde niets meer kon doen. Een kamerheer riep een priester en 
midden in het laatste oliesel stierf Gregorius.68  
                                                 
66 Marco Gonzaga, Cause et rimedii della peste, et d’altre infermita (Florence, Giunta, 1577) 
22-38, waar hij de ‘piu principali cause’ beschrijft. Gentilcore citeert dit verkeerd als Antonio 
Possevino, Cause et rimedii della peste, et d’altre infermità (Florence 1571). Gentilcore, 
Healers and healing, 12-13. 
67 Nancy G. Siraisi, Medieval and early Renaissance medicine. An introduction to knowledge 
and practice (Chicago en Londen 1990) 44. 
68 ‘Padre Santo, bisogna hora pensare all'anima, che ci è poco tempo. [..] Bisogna pensare 
all'altra vita, Padre Santo, che a questa non vi e piu rimedio’, M. De Boüard, ‘La mort de 
Grégoire XIII d'après un récit inedit de son médecin’, Revue historique 168 (1931) 91-97, 
aldaar 95-96. Alonso Lobo (‘Lupus’) preekte regelmatig als genodigde van de oratorianen. 
Voorbeelden van zijn preken zijn te vinden in enkele verzamelingen van gesprekken die in 
de eerste jaren van het pontificaat van Gregorius XIII in het Oratorium werden gehouden: 
BibVal Ms. O.17, bijvoorbeeld ff. 1ro-3vo; BibVal Ms. O.18, bijvoorbeeld ff. 41vo-42ro. Hij hield 
in 1577 preken bij gelegenheid van de ingebruikname van de Chiesa Nuova, de nieuwe kerk 
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Gezien de concrete contacten tussen medici en de oratorianen en hun 
deels overlappende belangen is het niet verwonderlijk dat medici in Gallonio’s 
Vita van Neri niet alleen als anonieme beroepsgroep voorkomen, maar ook als 
individuele protagonisten. Michele Mercati was een van hen. Deze Toscaanse 
medicus had tamelijk intensief contact met de oratorianen. Hij was in Pisa een 
leerling geweest van Cesalpino en tijdens het pontificaat van Pius V (1566-
1572) was hij naar Rome gekomen, om hier te zorgen voor de botanische tuin 
van het Vaticaan.69 Oratorianen, waaronder Neri zelf, correspondeerden met 
hem over zijn familie en over de boeken die hij schreef. In de laatste jaren van 
zijn leven verbleef hij soms in het oratoriaanse complex in de Vallicella.70 
Gallonio beschrijft in de Vita hoe de vader van Mercati, zelf een medicus, zijn 
zieke zoon in 1581 toevertrouwde aan de zorgen van Neri toen deze hem kwam 
bezoeken. De priester voorspelde dat Michele zeker nog enige tijd in leven zou 
blijven, wat bleek te kloppen.71 

Alessandro Alluminati (†1605), de huisapotheker van het Oratorium, 
frequenteerde Mercati voor farmaceutisch onderricht. Mercati kweekte niet 
alleen medicinale bloemen en planten maar verzamelde en bestudeerde ook 
mineralen. Alluminati vertelde in zijn getuigenis in het canonisatieproces van 
Neri dat deze Mercati regelmatig waarschuwde zich minder aan de studie te 
wijden, omdat hij eraan kon doodgaan. In 1593 liet Mercati aan Neri weten dat 
hij werkte aan een boek, zijn mineralogische overzichtswerk dat later is uitge-
geven als Metallotheca Vaticana. Neri voorspelde hem dat hij snel zou sterven 
omdat hij het advies niet had opgevolgd. Opnieuw kwam Neri’s voorspelling 
uit, Mercati overleed inderdaad binnen anderhalve maand aan een urologische 
ziekte.72 Mercati’s einde leek daadwerkelijk verband te houden met de aard van 
zijn wereldlijke studie. Zijn voormalige leraar Cesalpino maakte deze associatie 
in een van zijn publicaties en het is goed mogelijk dat hij erover heeft gespro-
ken met Alluminati, de leerling van Mercati, die hij zeker zal hebben gekend. 
Cesalpino was in 1592 met hulp van Mercati aan het pauselijke hof komen 

                                                                                                                   
van het Oratorium: Cesare Baronio, ‘De origine Oratorii’ Antonio Bellucci ed., Aevum 1 
(1927) 625-633, aldaar 633. 
69 Loris Premuda, ‘Mercati Michele’ in: Charles Coulston Gillispie ed., Dictionary of scientific 
biography IX A.T. Macrobius - K.F. Naumann (New York 1974) 308-309, aldaar 308; W. 
Haberling en J.L. Pagel, ‘Mercati, Michele’ in: W. Haberling, F. Hübotter en H. Vierordt ed., 
Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker IV Maack bis Salzmann (Berlijn 
en Wenen 19322 [1883]) 169-170, aldaar 169. Informatie over hem is schaars. Zie ook de 
introductie van Gianfranco Cantelli in Michele Mercati, Gli obelischi di Roma (Bologna 
1981, ongew. herdr. Rome 1589) 38; Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 211 
n. 580. 
70 Michele Mercati, Metallotheca Vaticana ed. Giovanni Maria Lancisi (Rome, Salvioni, 1717) 
xxxi-xxxii, xxxvi. Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, IV, 193 n. 417. Cistellini, 
San Filippo Neri, I, 154 n. 146, 482-483, 516, 613 n. 31, 697 n. 104, 712 n. 153, 716 n. 170, 
719 n. 187, 736 n. 43, 815, 817. 
71 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 211 [O. Ansaldi]; ‘medicae artis 
peritissimo’, Gallonio, Vita beati patris, 151; Idem, Vita del beato padre, 156. 
72 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 145-146 [A. Alluminati]. 
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werken en in het jaar van diens’s dood had hij ook Neri persoonlijk leren ken-
nen. Cesalpino meldt na Mercati’s dood in het lichaam van zijn voormalige 
leerling tientallen stenen te hebben gevonden in de nieren, de urineleiders en 
de blaas. Cesalpino refereert hieraan, in de inleiding van zijn eigen werk over 
mineralen, met de suggestieve uitroep ‘Alsof hij tijdens het uitspitten van 
ondergrondse tunnels, in zichzelf vergelijkbare dingen heeft voortgebracht!’73 
De observaties van Cesalpino lagen in het verlengde van de profetie van Neri. 

Gallonio heeft Neri’s voorspelling, Mercati’s studie naar mineralen en 
zijn overlijden in 1593 niet in de Vita genoemd. In het geval van de Calabrese 
medicus Giovanni Battista Modio (†1560) heeft Gallonio in de Vita meer 
expliciet verwezen naar de feitelijke werkzaamheden van een medicus. De 
keuze waar Modio zich voor zag gesteld, was vergelijkbaar met die van Mercati. 
Ging de aandacht uit naar de vergankelijke wereld of naar het eeuwige? Het 
resultaat was bij Modio echter verheffender: terwijl Mercati ondanks de waar-
schuwingen van Neri volharde in zijn aardse studie, wist Neri bij Modio een 
verandering van oriëntatie te bewerkstelligen. Ook Modio werd geplaagd door 
nierstenen en hij kon niet meer urineren. Hij dacht zelf dat hij het niet zou 
overleven. Door de tussenkomst van Neri, die voor hem ging bidden in een 
kerk in de buurt van zijn ziekbed, genas hij echter in korte tijd. Na deze gebeur-
tenis begon hij in opdracht van Neri voordrachten te houden voor het Oratori-
um, met de levens van heiligen als onderwerp, wat hij de rest van zijn leven 
bleef doen.74 Modio keerde zijn leven ten goede, door zich na zijn genezing te 
wijden aan de heiligencultus.75  

De ziekte, genezing en bekering van Modio illustreren goed hoe de ex-
pertise van de medicus tegen het geestelijke gezag van Neri kon worden afge-
zet. Halverwege de zestiende eeuw voerden medici in Rome een debat over de 
kwaliteit van het water van de Tiber, mede aangezwengeld door één van de 
geneesheren die het volgens Gallonio hadden laten afweten in de verzorging 
van Prospero Crivelli, Alessandro Petronio.76 In 1552 en nog eens in 1581 
roemde Petronio in publicaties het rivierwater, dat goed zou zijn voor iedere 
persoon en voor alle organen.77 Ook Modio mengde zich in dit debat over de 

                                                 
73 ‘[..] immatura morte praeventus eaque inevitabili ob calculos in utroq. rene ingentes ac 
numerosos, & quamplurimos alios in vesica fellis repertos (quasi dum Terrae cuniculos 
rimaretur, in se ipso non absimilia procrearet) [..]’, Andrea Cesalpino, De metallicis libri tres 
(Rome, Zannetti, 1596) f. a2vo (ongepagineerd voorwoord). Ferrari, ‘Cesalpino’, 123; Incisa 
della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 235 [A. Cesalpino]. 
74 ‘[..] ex incommoda illa valetudine penitus emerserit. Huius deinde opera B. Pater in 
enarrandis priscorum Sanctorum rebus gestis magno cum fructu, & solatio audientium usus 
est: [..]’ Gallonio, Vita beati patris, 56-57; ‘[..] in brieve di si noiosa infermità rimase intera-
mente libero, impiegandosi poi in raccontare all’Oratorio, secondo l’ordine datogli dal Beato 
Padre, à cui fù sempre ubidiente, le vite de’Santi; il che fece con gran frutto de gli ascoltanti, 
[..]’ Idem, Vita del beato padre, 52. 
75 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, III, 259 [G. Fedeli]. 
76 Gallonio, Vita beati patris, 42-43; Idem, Vita del beato padre, 42-43. 
77 Alessandro Traiano Petronio, Ad Iulium III pontificem optimum maximum de aqua 
tiberina (Rome, Dorici, 1552); Idem, De victu romanorum et de sanitate tuenda libri quin-
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zuiverheid van het drinkwater in Rome. De kwestie van het drinkwater had een 
duidelijke correlatie met de aandoening van nier- en blaasstenen. In de vroeg-
moderne periode behoorden inwendige stenen tot de meest voorkomende 
ziektes.78 Verkeerde voeding gold als een belangrijke oorzaak van deze aandoe-
ning, waaronder dik, gruizig drinken.79 Modio was een van de eersten die 
expliciet afried het water van de Tiber te drinken. In een traktaat van 1556 
schreef hij dat de pauselijke bouwnijverheid zich zou moeten inzetten voor een 
herstel van de antieke aquaducten. Het heldere water uit bronnen in de bergen 
zou beter zijn voor de menselijke gezondheid dan het troebele water in de 
brede, trage Tiber. Hij laakte medici tiberini als Petronio, die dachten dat het 
rivierwater heilzaam was.80 Tegen het einde van de zestiende eeuw, toen Gallo-
nio de Vita van Neri schreef, was Modio’s visie de dominante geworden in 
Rome. De pausen Sixtus V en Paulus V lieten water vanuit de Appennijnen naar 
de stad leiden en maakten dit in fonteinen toegankelijk voor het volk, de Acqua 
Felice en de Acqua Paola.81  

Met betrekking tot de zuiverheid van water was de expertise van Mo-
dio tegen 1600 algemeen aanvaard. Toch werd Modio zelf door nierstenen 
gekweld, zijn deskundigheid ten spijt. Dit gebeurde volgens Gallonio in het-
zelfde jaar waarin hij zijn traktaat over de Tiber publiceerde. Gallonio was zich 
bewust van Modio’s rol in het debat over het rivierwater. Hij noemt in de Vita 
van Neri zelfs Modio’s publicaties: een bewerking van de Cantici van Iacopone 
van Todi, maar ook een boek over het water van de Tiber.82 Gallonio zette de 
intellectuele prestatie van Modio tegenover het mysterie van zijn urologische 
stenen en de miraculeuze genezing ervan. Modio scheidde zijn eerste druppels 
urine weer uit, op hetzelfde ogenblik dat het water van Neri’s tranen begon te 

                                                                                                                   
que. His accessere libelli duo De alvo sine medicamentis mollienda (Rome, in aedibus Populi 
Romani, 1581); zie Cesare d’Onofrio, Le fontane di Roma (Rome 1986) 38-39. 
78 Margaret Healy, ‘Journeying with the “Stone”: Montaigne’s healing Travel Journal’, 
Literature and Medicine 24 (2005) 231-333, aldaar 234-235. In de canonisatieprocessen 
voor servi Dei uit het Koninkrijk Napels, 1540-1750, kwam in de getuigenverklaringen de 
niersteenkoliek, samen met liesbreuk en oogontstekingen, het meeste voor van alle specifie-
ke ziektebeelden. Sallmann, Naples et ses saints, 354-356. 
79 Anne Jacobson Schutte, ‘Suffering from the stone: the accounts of Michel de Montaigne 
and Cecilia Ferrazzi’, Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 64 (2002) 21-36, aldaar 28-
29 (Andrea Bacci adviseerde in De thermis bijvoorbeeld aluminiumhoudend water te nutti-
gen); Harold J. Cook, Trials of an ordinary doctor: Joannes Groenevelt in seventeenth-
century London (Baltimore 1994) 82-101.  
80‘[..] che diremo de i medici del nostro tempo, quali havendo copia di quasi tutti i buoni 
autori, che possono essere loro guida et maestri à dover trovare et conoscere chiaramente la 
verità, stanno pure ostinati nell’antica openione et corrono col Tevere al mare di questo 
errore [..]’, uit: Giovanni Battista Modio, Il Tevere. Dove si ragiona in generale della natura 
di tutte le acque, e in particolare di quella del fiume di Roma (Rome, Luchini, 1556), 
geciteerd in D’Onofrio, Le fontane di Roma, 33, 36-37. 
81 Ibid., 32-43. 
82 Gallonio, Vita del beato padre, 50. Gallonio putte deze informatie uit de getuigenis van 
Gian Francesco Bordini: Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, III, 389 [G.F. 
Bordini]. 
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stromen. Modio’s kennis van het water van de Tiber legde het af tegen Neri’s 
vertrouwen in God. Neri’s tranen, veroorzaakt door intens gebed tot God, 
waren effectiever dan alle wereldlijke geleerdheid over waterlopen bij elkaar.83 
Om te benadrukken dat Neri’s spirituele krachten sterker waren dan de intel-
lectuele kracht van geleerden als Modio, verwerkte Gallonio een actuele kwes-
tie van volksgezondheid in zijn betoog. 
 Gallonio’s aandacht voor Modio’s werk was ingegeven door diens 
betrokkenheid bij het Oratorium en door zijn bekering, niet door een bijzonde-
re voorkeur voor juist Modio’s medische en natuurhistorische inzichten. De 
priester bezat zelf van Modio ook geen publicaties. Hij had wel een exemplaar 
van De thermis van Andrea Bacci, die in het debat over drinkwater juist de kant 
van Petroni koos, maar in de Vita van Neri verwijst hij nooit naar Bacci.84 Voor 
zover Gallonio zelf medische ideeën had, ideeën die binnen het werkveld van 
de geneeskunde thuishoorden, liet hij zich hierdoor niet beïnvloeden in de 
keuzes die hij maakte voor de compositie van de Vita. Het voorkomen van 
medici en medische kwesties in de Vita van Neri diende louter ter onderstre-
ping van de uitverkorenheid van de Florentijnse priester. 
 Dat Gallonio bij het opvoeren van individuele medici in de Vita van 
Neri bovendien het lopende canonisatieproces in zijn achterhoofd had, blijkt 
uit het geval van Fabio Apicella. Ook deze Napolitaanse medicus had last gehad 
van bijzonder pijnlijke nierstenen en gebruikte geen medicijnen meer. Apicella 
scheidde de steen, zo groot als een pijnboompit, pas uit na aanraking met de 
haren van Neri. De medicus deed zelf in een getuigenis in het canonisatiepro-
ces kort, feitelijk verslag van het gebeurde.85 Volgens de Latijnse editie van 
Gallonio’s Vita van Neri had Apicella verklaard dat hij verbijsterd was dat zijn 
genezing niet door menselijke kundigheid, maar door goddelijke kracht was 
bewerkstelligd.86 In de getuigenis van Apicella komt dit echter niet voor. Gallo-
nio’s formulering ‘non humana arte, sed divina prorsus ope’ sluit precies aan bij 
de criteria die Angelo Rocca opsomt voor het accepteren van een wonder ten 
behoeve van de canonisatie van een heilige. Het wonder moest aantoonbaar de 

                                                 
83 ‘[..] il Beato Filippo, visitatolo secondo l’usanza, e confortatolo in prima benignamente alla 
patientia, se n’andò fatto questo alla Chiesa più vicina; dove porgendo caldissimi prieghi al 
Signore per la salute di lui, alla prima lagrima, che de gli occhi gli uscì, mandò subito fuori il 
Modio l’orina; per la qual cosa prese egli all’hora miglioramento si grande, che in brieve di si 
noiosa infermità rimase interamente libero, [..]’ Gallonio, Vita del beato padre, 52. 
84 ASR, Notai A.C. Vol. 66 f. 109ro. Het exemplaar van Gallonio in de Biblioteca Vallicelliana 
heb ik niet geïdentificeerd. Volgens de inventaris van zijn nalatenschap gaat het om de editie 
Andrea Bacci, De thermis libri septem (Venetië, Valgrisi, 15882 [1571]). 
85 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, IV, 134 [F. Apicella]. 
86 ‘[..] doloris talis erat impetus, ut eum omni prorsus quiete privaret: ergo humanis remediis 
spretis, ut quae nihil morbo prodessent Beati Philippi capillos affectae parti admovet; nec id 
sanè frustra: Calculus extemplò ad vesicam descendit, dolor omnis evanescit, urina nullo 
impedimento redditur, calculo iter patet, erat is pineae nucis magnitudinem explens. Quibus 
ille attonitus id non humana arte, sed divina prorsus ope, nempe B. viri intercessione factum 
esse publico testimonio confirmavit.’ Gallonio, Vita beati patris, 257. 
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menselijke kunde te boven gaan: ‘non ex arte’.87 Gallonio paste de formulering 
van de medicus zo aan dat het een verklaring van onvermogen werd van de 
geneeskunde, relevant voor de juridische procedure. 
 

4.4 Het lichaam van de heilige 
Medici die hun patiënten onder handen namen, leken in het werk van Gallonio 
niet zinvoller bezig dan de geneesheren die zich beperkten tot het turen naar 
de urinefles. Giovanni Battista Guerra, de huismeester die in 1589 van de trap 
was gevallen en zijn hoofd had gestoten tegen de marmeren balustrade van een 
kerk, lag met een gapende hoofdwond omringd door geneesheren en chirur-
gijns. De medici kregen heftige discussie over wat ze met de wond moesten 
doen. Sommigen vonden dat zij deze verder moesten openen om alles goed te 
kunnen zien. Anderen waren hierop tegen, onder wie Giuseppe Zerla (1521-
1605), zelf een lekebroeder van het Oratorium die aan het einde van zijn leven 
in de Vallicella woonde. Deze kwestie, of een wond van beter van buitenaf kon 
worden behandeld met verband en compressen, of beter door deze verder te 
openen zodat hij goed zichtbaar was en schoon kon worden gemaakt, was al 
eeuwen een geschilpunt tussen de voorstanders van de externe en die van de 
interne geneeskunde.88 Gallonio vond voor de Vita van Neri vooral de onenig-
heid onder de medici de moeite van het vermelden waard, die uiteraard in 
contrast stond tot de vereende inspanningen van de oratorianen om voor 
Guerra te bidden. De medici stonden met hun instrumenten machteloos toe te 
kijken zonder overeenstemming te bereiken over de beste handelwijze.  

Anders was dit toen medici het lichaam van de overleden Neri openden 
om dit te onderzoeken. De lijkschouw leverde kennis op vanuit een veel breder 
perspectief dan puur medische of fysiologische problematiek. De anatomische 
sectie gold als een manier om niet alleen kennis bloot te leggen over de spieren, 

                                                 
87 Rocca, De canonizatione Sanctorum, 16. 
88 ‘[..] Ioannes (id uni ex illis nomen) in ea erat sententia, ut diceret laesam partem ferra-
mentis non modò abradendam, sed etiam aperiendam esse, osque ipsum detegendum, ut 
quicquid laesum erat, in conspectu esset: alii verò co.tra, in quibus Josephus Zerla erat 
medicae artis laude praestans, nullo id pacto tentandum: iamq. ferrame.ta ad scindendum, 
perforandumque parata omnia: sed cum peritissimi medici diversa de curandis vulneribus 
sentirent, nullum aegro adhibetur medicamentum, praeter simplicem abiegni olei unc-
tionem, & unicam ex oleo amygdalino potionem [..]’, Gallonio, Vita beati patris, 176-177; 
‘[..] alcuni dicevano doversi altro rimedio prendere. Erano di già gli stromenti in ordine per 
venire al tagliamento; ma essendo eglino tra loro differenti non si mise ad effetto questo 
medicamento: furono dunque le ferite con olio semplice di abete unte, e all’infermo dato per 
bocca un poco d’olio di mandorle dolci [..]’, Gallonio, Vita del beato padre, 186-187. De 
discussie over de behandeling van wonden en in het bijzonder hoofdwonden, en de vraag of 
de wond het beste open kon worden gehouden of zelfs verder open gesneden moest worden, 
speelde onder geletterde chirurgen al sinds de dertiende eeuw, Siraisi, Medieval and early 
Renaissance medicine, 159, 169-170. Over Zerla: Gallonio, Vita del beato padre ed. Bon-
adonna Russo, 239 n. 484. 
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botten en aders, maar ook over de geest en de ziel.89 Het was in 1595 dezelfde 
vrome chirurg Zerla die voor het heilige lichaam van Neri wel de scalpel ter 
hand nam.90 In plaats van te schamperen over de onkunde van de geneesheren, 
heeft Gallonio deze operatie uitvoerig beschreven. Het aanschouwen van de 
inwendige structuur van het menselijke lichaam, net als het aanschouwen van 
welk aspect van de mens dan ook, was alleen verheffend als hierin de glorie van 
de heilige zichtbaar werd, bij wijze van verering - zoals een reliek ook wordt 
aanschouwd. 
 Gallonio begint zijn verslag van de dissectie met een wonderbaarlijk 
teken van schaamte van Neri. Terwijl de snijders aankwamen en de oratorianen 
Neri ontkleedden, verschoof de dode man voorturend zijn handen zo, dat zijn 
edele delen aan het zicht werden onttrokken. Angelo Vittori, die ook aanwezig 
was, riep hierbij uit dat Neri zelfs nadat de ziel al uit het lichaam was getreden 
zijn schaamdelen nog bedekte. In overeenstemming met de verschillende 
functies van de edities, de Latijnse Vita zakelijk en openhartig, de Italiaanse 
Vita preuts en inspelend op het gevoel, beschrijft Gallonio deze proeve van 
kuisheid in het Italiaans uitgebreider.91 Vittori liet in zijn werkje over de hart-
kloppingen van Neri, waarin hij de autopsie en de waargenomen symptomen 
bespreekt tegen de achtergrond van antieke en moderne medische geschriften, 
het postume gebaar van kuisheid achterwege. Wel lichtte hij in een latere fase 
van het proces, in 1610, desgevraagd zijn uitroep toe met de opmerking dat de 
bewegingen van de handen van de overledene niet door de verrichtingen van 
de lijkschouwers konden zijn veroorzaakt, aangezien het onmogelijk was dat de 
handen dan steeds op dezelfde plaats terugvielen.92 

                                                 
89 Daniela Bohde, ‘Skin and search for the interior: the representation of flaying in the art 
and anatomy of the Cinquecento’ in: Florike Egmond en Rob Zwijnenberg ed., Bodily 
extremities. Preoccupatons with the human body in Early Modern European culture (Alder-
shot en Burlington 2003) 10-47, aldaar 20; Jonathan Sawday, The body emblazoned: 
dissection and the human body in Renaissance culture (London etc. 1995) 87-88, 96-99; 
Andrea Carlino, La fabbrica del corpo. Libri e dissezione nel Rinascimento (Turijn 1994) 
139-140, 142-143. 
90 Nancy G. Siraisi, ‘Signs and evidence: autopsy and sanctity in Late Sixteenth-Century Italy’ 
in: Idem, Medicine and the Italian universities, 1250-1600 (Leiden etc. 2001) 356-380, 
aldaar 364-365. 
91 ‘Convenerant iam eius corporis exenterandi gratia sectores: aderant multi ex Patribus, 
cum defuncti corpus quò dissecari facilius posset, denudassent, exanguis illius corporis 
manus, & spiritu destituti (mirum dictu) supra naturae vires moveri, easque corporis partes, 
quas indecorum ostendi vivo fuisset, occultare coeperunt: [..]’, Gallonio, Vita beati patris, 
227; ‘Questa cosa è maravigliosa che aprendosi mentre si sarebbe a volta, a volta potuto 
vedere indifferentemente ogni parte del corpo, si ricopriva egli sempre da se stesso colla 
mano, come se ancor vivesse: la qual cosa vedendo Angelo Vittorio, disse tutto pieno di 
maraviglia, ad alta voce; Hor vedete che purità di huomo! che ancor morto da se stesso si 
ricopre, acciochè noi altri non vediamo certe parti del suo corpo! e questo medesimo fece egli 
anco mentre il suo corpo defonto si lavava: segni chiarissimi erano questi di quella gran 
purità, ch’egli e di dentro e di fuori possedeva.’ Gallonio, Vita del beato padre, 245. 
92 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, IV, 35 [A. Vittori], vgl. Vittori, De 
palpitatione cordis, 5-6. Twijfel over of de beweging van de handen van Neri niet als oorzaak 
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Waar het lichaam van Neri zelf onderwerp van observatie was, vond 
Gallonio het de moeite waard anatomische details te vermelden, en deze bo-
vendien toe te lichten voor wie de termen niet zou kennen - of voor wie zou 
twijfelen aan zijn kennis. In de Italiaanse versie noemt Gallonio alleen de 
essentie van het wonder, dat zich tijdens de dissectie openbaarde: Neri had 
vijftig jaar met gebroken ribben rondgelopen, zonder hiervan hinder te onder-
vinden. Dit had ruimte vrijgemaakt voor extra lucht die vanuit de longen het 
hart kon verkoelen. Met deze remedie had God voorkomen dat Neri stikte door 
de geweldige hitte die de overpeinzing van het hemelse in hem veroorzaakte. In 
het Italiaans besteedt Gallonio veel aandacht aan de vele deskundige medici die 
lange tijd de anatomie van Neri hadden bestudeerd en zowel mondeling, onder 
ede, als schriftelijk hadden verklaard dat het om een wonder ging. Gallonio 
merkt bijvoorbeeld op dat Vittori en Zerla met hun eigen ogen hadden gezien 
dat zich geen vocht had bevonden in die ruimte van het hart, ‘die de medici 
pericardium noemen’.93 In het Italiaans vond Gallonio de betrokkenheid van 
medische experts belangrijker dan de onderbouwing van hun oordeel. Het feit 
dat de medici zich over de anatomie hadden uitgesproken, was voor deze editie 
voldoende. 

In het Latijn gaat Gallonio een stuk dieper in op de anatomische de-
tails. Nadat het lichaam van Neri een dag opgebaard had gelegen, zo vertelt 
Gallonio, werd het ’s avonds geopend om zijn anatomie goed te bekijken en zijn 
ingewanden te verwijderen.94 De snijders openden de voorkant van de borst-
kas. Aan hun waarnemingen, die Gallonio ook in het Italiaans beschrijft, voegt 

                                                                                                                   
had dat de lijkschouwers verscheidene malen het lichaam van Neri omdraaiden, zou kunnen 
voortkomen uit de formuleringen van Francesco Zazzara: Incisa della Rocchetta en Vian, Il 
primo processo, I, 68 [F. Zazzara]. 
93 ‘Aperto il corpo i Medici, e tutti gli altri che il videro, trovarono con istupore che le due 
coste dalla banda del cuore erano levate in fuori all’insù alla altezza di più d’un buon pugno, 
e a foggia di un’Arco piegate; nel qual modo le haveva portate lungo tempo senza dolore 
alcuno mai; cioè cinquanta anni continovi, come di sopra s’è detto. Eransi le due coste 
predette così rotte per la forza, e ardor grande della Contemplatione; il che fu rimedio 
divino, affinchè il gran calore interno, che sentiva al cuore, non havesse potuto affogarlo. 
Queste cose essaminando lungamente medici sperti, e di gran sapere, e fra loro conferendole 
hanno e con scrittura, e con giuramento affermato essere state e miracolose, e soprannatu-
rali: sono i medici Antonio Porto da Fermo, Andrea Cesalpino d’Arezzo, Angelo Vittorio da 
Bagnarea, Gioseffo Zerla, e altri. Aperto dunque il petto furono trovate l’interiora buone, e 
in niuna cosa guaste; e il cuore maggiore che ne gli altri essere suole: nella cui cassa, che 
Pericardio nominano i medici (come Angelo Vittorio, e Gioseffo Zerla co’ propri occhi videro) 
niente d’acqua era; la quale essere stata consumata dall’eccessivo ardore della contempla-
tione, per la quale cresceva maggiormente la fiamma dell’Amor Divino, nobilissimi Medici 
hanno con giuramento testificato: e oltre a ciò dall’istessa contemplatione venne parimente 
(come eglino medesimi hanno detto) che l’Arteria grande, e ampia, che va ne’ ventricoli del 
Cuore, (che così essi la chiamano) fusse il doppio più sparsa, e ampia che l’usato: e questo fu 
fatto perchè e’ potesse sostenere i sopradetti ardori, servendosene più spesso a portar nuovi 
spiriti, e vapori al cuore.’ Gallonio, Vita del beato padre, 246. 
94 ‘Interea nocte advenante clausis sub tertiam horam Ecclesiae valuis defuncti corpus tum 
inspiciendi, tum exenterandi causa dissectum est: [..]’, Gallonio, Vita beati Patris, 227. 
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hij de nodige interpretaties toe. Door het breken van de ribben had het hart 
van Neri, dat leed onder de verzengende gloed van de liefde, meer ruimte 
gekregen. De longen hadden zich hierdoor makkelijker en meer dan gebruike-
lijk kunnen uitzetten, waardoor zij voldoende verse lucht naar het hart hadden 
kunnen toeleiden om het te verkoelen.95 Ook de ader die van de longen naar 
het hart ging was twee keer groter dan normaal, om de gloed veroorzaakt door 
het goddelijke vuur met lucht te koelen. In het hart was dus, zo benadrukt 
Gallonio, de geestelijke kracht van Neri fysiek gemanifesteerd.96 De auteur gaat 
dan naar het pericardium, waarbij typerend is dat hij dit zelf omschrijft in 
plaats van te verwijzen naar de medische deskundigen die het woord gebruik-
ten: het pericardium is volgens hem de ruimte die ‘het hart als een doosje 
omgeeft’. Vittori en Zerla hadden getuigd dat hierin geen spoor van vocht te 
vinden was geweest, vanwege de verzengende hitte van Neri’s contemplatie. 
Gallonio voegt hieraan toe dat het hart uit twee kamers bestaat, waaraan twee 
boezems zaten als oren, en dat geen enkele van deze onderdelen bij Neri bloed 
bevatte.97 Gallonio is hier buitengewoon specifiek over de exacte structuur van 
een menselijk orgaan. Het hart van Neri was een directe graadmeter van de 
heiligheid en verdiende daarom de bijzondere aandacht van de hagiograaf. 

De autopsie diende in dit geval hetzelfde doel als Gallonio’s Vitae. De 
medici hadden vastgesteld dat de anatomische eigenschappen van Neri onver-
klaarbaar waren. De logische conclusie was dat Neri’s lichaam het object was 
geweest van een goddelijk wonder. Bij de sectie op het lichaam van Neri was 
een behoorlijk aantal medici en chirurgijns aanwezig, in een taakverdeling die 
doet denken aan de collegezalen van de medische faculteiten. De chirurg Zerla 
sneed in Neri’s lichaam en de barbier-chirurgijn Belli voerde de vereiste hande-
lingen uit ter conservering. De medici Angelo Vittori en Bernardino Castellano 
                                                 
95 ‘Haec medici diu, multùmque animo agitantes, in eam tandem unanimes venere senten-
tiam, ut iurati verbo, scriptisque affirmarint eam costarum fracturam Beato Patri divinitus 
contigisse, idque multis de causis; primùm ne contemplationi vacans ex divini caloris vi, 
abundantiaque repentina morte extinguetur; deinde ut Cor ardentissimos amoris aestus 
sustinens augustiorem sibi locum acquireret; tum ut pulmones facilius, ac praeter consuetu-
dinem dilatarent se se: postremò ut beneficio loci augustioris tantum novi aeris pulmones ad 
cor deferrent, quantum ad illud refrigerandum satis esset.’ Ibid., 228. In de marge bij ‘Haec 
medici [..]’ staan de namen van de medici die zich erover hebben gebogen: Antonio Porti, 
Andrea Cesalpino, Angelo Vittori en Giuseppe Zerla. 
96 ‘Aperto Thorace nullum in praecordiis vitium apparuit. [..] Vena deinde arteriosa (ut à 
medicis, aliisque ex astantibus accepi) cuius actio est sanguinem ad pulmones ferre, quò ibi 
attenuatus cum aere ad sinistrum cordis ventriculum eius nutriendi, refrigerandique causa 
transferri possit, duplo maior reperta est, quàm natura soleat: ea quandoquidem Philippus 
frequentius uti opus habebat ad novum aerem, novosque spiritus ad cor deferendum, quò 
caelestis ignis summos illos ardores, quibus assiduè abundabat, sine valetudinis detrimento, 
ne dicam mortis periculo, sustinere potuisset.’ , Ibid., 228-229. 
97 ‘Corde dein, cuius incisa cutis fuit, inspecto, in pericardio, quod veluti capsula illud 
invouit, Angelo Victorio, & Iosepho Zerla testibus, aquae nihil repertum fuit, quam ardore 
contemplationis consumptam fuisse nobilissimi medici iureiurando firmarunt. In ventriculis 
autem, quorum partes duae sunt in utramque partem sitae quasi aures duae, duo sinus, seu 
ventriculi, nihil sanguinis, eodem Zerla auctore, apparuit.’ Ibid., 229. 
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(1542-1623) waren weliswaar bij de autopsie aanwezig, maar raakten het 
lichaam kennelijk nauwelijks aan. Toch waren het Vittori, en drie andere 
medici die niet eens ooggetuigen waren (Andrea Cesalpino, Antonio Porti en 
Rodolfo Silvestri), die de waarnemingen interpreteerden.98 Kennis, inzichten 
en praktijken uit het medische werkveld dienden om de ontoereikendheid van 
dit werkveld aan te tonen met betrekking tot Neri’s lichaam.  

Gallonio nam in de Vita medische argumentaties over van medici, die 
het wonderbaarlijke van Neri’s toestand onderbouwden. Hij wachtte daarbij 
niet passief af wat notaris Buzi in het canonisatieproces aan documentatie bij 
elkaar bracht. Reeds in september 1595 had Gallonio bijvoorbeeld kennis 
genomen van de argumentaties van Cesalpino en Porti. In het canonisatiepro-
ces verklaarde hij toen dat het volgens die twee medici een wonder was geweest 
dat Neri geen pijn had gehad van de gebroken ribben. Zij hadden volgens 
Gallonio verder beweerd dat het opmerkelijk was dat Neri ondanks zijn hart-
kloppingen ouder was geworden dan vijftig, iets wat indruiste tegen de obser-
vaties van Galenus.99 Deze opmerkingen zouden Porti en Cesalpino pas in 1597 
in geschreven verhandelingen aan de notaris van het canonisatieproces toever-
trouwen.100 Gallonio had deze kennelijk al twee jaar eerder van hen te horen of 
te lezen gekregen. Hierbij noemde hij overigens de specifieke maximumleeftijd 
van vijftig jaar, door Cesalpino zelf geopperd, een bewering van Galenus, die 
zich hierover in het geciteerde boek echter niet uitlaat. Voor Gallonio was het 
ongetwijfeld verleidelijk het gezag van Galenus op Neri’s situatie van toepas-
sing te laten zijn. Hoewel hij in de Vita dus het beeld cultiveerde van de geeste-
lijke leider die zich de zinloze bemoeienissen van de geneeskunde lijdzaam liet 
aanleunen, tot het moment waarop de spirituele activiteiten hierdoor in het 
gedrang kwamen, ging hij zelf actief aan de haal met medische expertise wan-
neer deze het canonisatieproces ondersteunde. 

Het verschijnsel van het droge, verruimde pericardium en het opgezet-
te hart diende in de eerste plaats om het wonderlijke geval van Neri met waar-
nemingen te onderbouwen. Het werd vervolgens ook een ijkpunt voor de 
duiding van de interne anatomie van andere goddelijke uitverkorenen, histo-
risch en actueel. Het verslag van Gallonio lijkt bijvoorbeeld van invloed te zijn 
geweest in de geschriften over Chiara da Montefalco. De wonderlijke vondsten 
                                                 
98 Vittori, De palpitatione cordis, 5; Siraisi, ‘Signs and evidence’, 364-365; voor de 
anatomische sectie zoals uitgevoerd in vroegmoderne universiteiten: Sawday, The body 
emblazoned, 69-72; Bernard Schultz, Art and anatomy in Renaissance Italy (Ann Arbor 
1985) 16, 21. 
99 ‘Il che considerando, il s.r Antonio Porto et il s.r Andrea Cesalpino, medici principali di 
questa città, hanno, a requisitione dell’ill.mo s.r. card. Borromeo, trovato, con più raggioni, 
esser cosa sopranaturale “consideratis considerandis”; come anco la palpitatione, la quale, 
secondo Galeno, non lascia, che l’huomo che l’ha arrivi a cinquant’anni di tempo.’ Incisa della 
Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 185-186 [A. Gallonio]. 
100 Ibid., III, 444 [A. Porti]; 438-439 [A. Cesalpino]. Voor de datering van de Latijnse verhan-
delingen van Cesalpino en Porti: ibid., III, 437 n. 2489 en 439 n. 2490. De galeense passage 
in Claudius Galenus, Galen on the affected parts. Translation from the Greek text with 
explanatory notes ed. en transl. Rudolph Siegel (Basel etc. 1976) 138-139. 
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in het hart van deze augustijnse abdis zijn al genoemd.101 De Umbrische pries-
ter Isidoro Mosconio rept in de Vita van zijn stadsgenote die hij in 1601 publi-
ceerde nog met geen woord over vergelijkbare anatomische wonderen bij zijn 
eigen tijdgenoten. Deze Mosconio was dan ook al in 1594, toen Neri nog leefde 
en van een autopsie nog geen sprake was, bezig met het verzamelen van mate-
riaal over de zalige Chiara ter voorbereiding van dit boek.102 Mosconio noemt 
in zijn Vita de opmerkelijke omvang van Chiara’s hart, zo groot als een jon-
genshoofd, maar hij laat het daarbij.103 In 1610 publiceerde een zekere Iacopo 
Alberici (1554-1610), docent theologie bij de augustijnse orde, een nieuwe Vita 
van de zalige Chiara. Anders dan Mosconi noemt Alberici als mogelijke oorzaak 
voor het wonderbaarlijk grote hart van de augustines, dat God het zo had doen 
uitzetten zodat zij de heftige goddelijke liefde zou kunnen verdragen zonder te 
sterven. Alberici verantwoordt deze veronderstelling met de opmerking dat 
‘men’ had geschreven dat andere heiligen hetzelfde was overkomen.104 Het 
traktaatje van Vittori over de anatomie van Neri, De affectibus et palpitationi-
bus, verscheen pas in 1613. De bron voor het vergelijkingsmateriaal van Albe-
rici moet of een van de manuscripte verslagen van de medici zijn geweest, of, 
wat meer voor de hand ligt, de inmiddels gepubliceerde Vita van Gallonio. Zo 
bood een deskundig onderbouwde observatie uit Gallonio’s Vita een verklaring 
voor een medisch wonder in de vita van Chiara. 

Neri’s wonderlijke anatomie diende ook ter onderbouwing van de spi-
rituele interpretatie van de aandoening van de Romeinse karmelites Caterina 
di Cristo (1590-1637). Zij was de dochter van Federico Cesi, de hertog van 
Acquasparta, en diens echtgenote Olimpia Orsini (1566ca.-1616). In 1627 deed 
zij haar intrede in het door haarzelf in Rome gestichte convent gewijd aan 
Teresa di Gesù. In de jaren daarna deed zij in brieven aan haar biechtvader 
                                                 
101 Zie § 3.3. 
102 Fabio Tempestivi noemt Mosconi’s inspanningen ten behoeve van een nieuwe vita van 
Chiara de’Montefalco in zijn brief van 8 december 1594 aan zijn broer Cherubino: ‘Quando 
l’anno passato io fui à Montefalco trovai, che ms. Isidoro Dottore, et Piovano di quella Terra, 
cercando le scritture del Monasterio della Beata Chiara, ritrovò alcuni libri grandi antichi de 
registri del processo fatto sopra la Vita, morte, et miraculi di essa B. Chiara, publicati et 
autenticati dai Notari attuarii, che si rogorno del processo piu di 270. anni fa, et per spatio di 
piu di un’anno haveva revisti tutti quei libri; et cavatone la sostanza per formare una Histo-
ria della Vita di detta B. et mandarla poi in stampa, Il che credo che non habbia ancor’fatto.’ 
BibVal Ms. H.3 ff. 315ro-315vo.  
103 ‘[..] corpus aperiunt: ibi puerilis instar capitis cor inveniunt, fellisque sedem duriorem, 
quàm ut natura ferat, quae omnia summam adspicientibis admirationem pepererunt: [..]’, 
Isidoro Mosconi, Compendium de vita, miraculis et revelationibus beatae Clarae de Cruce 
Montis Falconis oppidi in Umbria (Bologna, Rossi, 1601) 65-66 (mijn onderstreping). 
104 ‘[..] andarono al corpo, che anchora non era sotterrato, & aperto che fù, ritrovarono il 
fiele durissimo molto più di quello, che l’humana conditione patisce, & poi viddero il core 
grande, cosa mirabile, come la testa d’un bambino, che forsi per diunia [sic] gratia era così 
stato dilatato, affine senza morire potesse sofferire la vehemenza del divino amore, nella 
estatica contemplatione, come ad altri Beati essere accaduto si scrive.’ Iacopo Alberici, Vita, e 
miracoli della B. Chiara detta Della Croce da Montefalco dell’Ordine Eremitano di 
Sant’Agostino (Rome, Robletti, 1610) 96 (mijn onderstreping). 
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verslag van haar spirituele ervaringen. Zij vertelde onder andere over de enor-
me, vurige pijn die zij voortdurend in haar ingewanden voelde. De medici die zij 
hierover consulteerde, schreven de vurige pijn toe aan een defect in haar lever. 
Zij was er zelf echter van overtuigd dat achter deze leveraandoening een dieper 
liggende oorzaak schuilging. Zij had hierover voor haar intrede als non gespro-
ken met de medicus Bernardino Castellano, die aanwezig was geweest bij de 
lijkschouw van Neri. Castellano had volgens haar goed begrepen wat haar 
mankeerde en had verteld dat hij iets vergelijkbaars had aangetroffen bij 
Neri.105 Caterina di Cristo suggereert in haar impulsief en rommelig geschreven 
verslag dat God in haar lichaam net zo had ingegrepen als in dat van Neri. Zij 
beroept zich niet op literatuur over deze kwestie, zoals Alberici voor zijn boek 
over Chiara da Montefalco, maar had wel gesproken met een medicus die op 
grond van zijn persoonlijke observatie van de autopsie van Neri de veronder-
stelling van een bovennatuurlijke aandoening kon onderbouwen. Zij noemt 
niet de Vita van Neri, maar kende deze waarschijnlijk wel. Gallonio had zijn 
Historia delle sante vergini opgedragen aan haar moeder Olimpia Orsini, en dit 
werk zal Caterina zeker hebben gelezen. Evenals de geleerde theoloog Alberici 
beschouwde deze intens vrome karmelites de hartkloppingen van Neri en het 
medisch onderzoek hiernaar als een belangrijk precedent. 

Het was overigens niet vanzelfsprekend dat de autopsie op het lichaam 
van een overledene met een heilige reputatie expliciet ter sprake kwam in diens 
vita. Terwijl ook Ignatius van Loyola en Carlo Borromeo in vergelijkbare om-
standigheden na hun dood een anatomische dissectie ondergingen, gingen lang 
niet al hun biografen hierop in. Borromeo onderging na zijn dood een autopsie 
onder leiding van Giovanni Battista Carcano Leone (1536-1606). Deze chirurg 
schreef dat de ingewanden van Borromeo mooi, schoon en glad waren.106 
Hoewel de aartsbisschop willens en wetens zijn lichamelijke welzijn had ver-
waarloosd, had God hem toch gezegend met een gave anatomie. Borromeo’s 
situatie was vergelijkbaar met die van Neri. Zijn onaangetaste organen waren 
een teken dat hij uitverkoren was. Terwijl zijn biograaf Bascapé langdurig 
stilstaat bij de machteloosheid van de medici tijdens Borromeo’s laatste dagen, 
diens nederigheid en het verdriet van hoogwaardigheidsbekleders en van de 
Milanese bevolking na diens overlijden, gaat de auteur in zijn vita aan de 
resultaten van de autopsie voorbij. Hetzelfde geldt voor een vita die pas ver-

                                                 
105 ‘[..] già che hò tocco dell’ardore, verrò à dire del male del corpo, che credo da questo 
proceda perche il grande ardore, credo mi habbi abbriggiato dentro e cosi tutti li mali hò 
avuti li medici hanno detto questo, se bene loro dicevano la causa veniva dal fegato, et è vero 
mà il fegato per questo ci è riscaldato questo è da un pezzo, ma comincio da quando stava al 
secolo, et il padre fra’Domenico Ambrosio me ne fece parlar con il castellano medico il quale 
mostrò intender molto bene, e me disse che havendo veduto in S. Filippo, et in un’altra che 
vive hoggi, e disse il modo che dovevo governarmi, [..]’, uit: Antonio di Giorgio, L’epistolario 
di Caterina di Cristo Tesi di specializzazione in Storia e filosofia (onuitgegeven scriptie, 
Università degli Studi di Firenze, 1997-1998) 54. Voor de biografische gegevens over 
Caterina di Cristo: ibid., 5-11. 
106 Santing, ‘De affectibus cordis et palpitatione’, 21; Siraisi, ‘Signs and evidence’, 368-370. 
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scheen toen de canonisatie van Borromeo zich reeds had voltrokken, in 1610, 
hoewel de schrijver hiervan, Giovanni Pietro Giussano, zelf medisch geschoold 
was.107 
 Ook Ignatius van Loyola onderging na zijn dood een autopsie. Realdo 
Colombo, een vermaard anatoom uit Cremona, voerde de operatie uit.108 De 
secretaris van Ignatius, Juan Polanco (1516-1577), beschreef deze gebeurtenis 
in een brief in enig detail. Het was volgens hem een stichtelijke en bewonde-
renswaardige ervaring om te zien dat Ignatius’ maag en buik helemaal leeg en 
samengetrokken waren. ‘Wereldlijke experts in deze kunde’ (medici) leidden 
hieruit af dat Ignatius gedurende de periode, voorafgaand aan zijn overlijden, 
nauwelijks had gegeten. Dit was ook gebleken uit de steentjes die werden 
aangetroffen in de lever, waardoor het orgaan was verhard. Deze observaties 
bevestigden wat ene Iago Eguia al voor de dood van Loyola ooit had beweerd: 
dat Loyola slechts door een wonder zo lang had kunnen blijven leven.109 Het 
verslag van Polanco lijkt op de manier waarop Gallonio over de dissectie van 
Neri schrijft. De deskundigen, onder wie Colombo, namen een verschijnsel 
waar dat ze niet konden rijmen met de medische geschiedenis van de patiënt. 
Deze discrepantie kon daarom worden toegeschreven aan de interventie van 
God. Een belangrijk verschil met de beschrijving van Gallonio is echter dat 
Polanco op de constateringen van de medici een conclusie laat volgen van een 
gerespecteerd lid van de jezuïeten: Iago Eguia had het een bovennatuurlijke 
remedie genoemd.110 Polanco laat de medische deskundigen slechts het hand-
werk verrichten, de conclusie vertrouwt hij toe aan de geestelijkheid.  

Pedro Ribadeneira (1527-1611), biograaf van Ignatius van Loyola, be-
steedt aan de autopsie geen aandacht. Weliswaar wijdde Ribadeneira een 
hoofdstukje aan het fysieke voorkomen van de Spaanse heilige. Hierin merkt 
hij op dat Ignatius zijn leven lang leed aan pijn in zijn maag, die samengetrok-
ken en leeg was als gevolg van het vele vasten. Net als Polanco noemt ook 

                                                 
107 Bascapé, Vita e opere di Carlo, 624-645; Giovanni Pietro Giussano, Vita di S. Carlo 
Borromeo prete cardinale del titolo di Santa Prassede arciuescovo di Milano (Rome, Camera 
Apostolica, 1610) 487-497; Siraisi, ‘Signs and evidence’, 369. 
108 Santing, ‘De affectibus cordis et palpitatione’, 20. 
109 ‘[..] postquam ex hoc mundo transiisset Pater noster, ad conservandum corpus, visum est 
conveniens, ut inde eximerentur intestina, & utcumque illud balsamo condiretur. Et hæc 
etiam res magnæ ædificationi atque admirationi fuit: ejus namque stomachus ac venter 
vacuus ac restrictus: unde periti artis istius seculares inferebant magnas præteriti temporis 
abstinentias, magnamque constantiam ac fortitudinem ejus; quod in tanta debilitate se 
fatigabat tantopere, ac cum tam læto atque æquabili vultu. Inspectum etiam fuit hepar, in 
quo tres inerant lapilli, ejusdem testes abstinentiæ, ex qua induratum fuit: confirmaturque 
id, quod bonus senex Jacobus Eguia (qui est in gloria) dicebat; Patrem utique nostrum jam 
pridem per miraculum vivere: propterea quod non scio, quomodo tali cum jecore modo 
naturali vitam agere potuerit, nisi Deus Dominus noster illum tunc Societati necessarium, 
corporeorum organorum defectum supplens, in vita conservarit.’ in: Johannes Baptista 
Sollerius e.a. ed., Acta Sanctorum. Julii VII (Antwerpen, Du Moulin, 1731) 510. 
110 Voor Iago Eguía: John W. O’Malley, The first Jesuits (Cambridge Mass. en Londen 1993) 
36, 288. 
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Ribadeneira de opvatting van ‘voorname medici’ dat Ignatius van Loyola langs 
natuurlijke weg nooit zo lang had kunnen leven. De auteur trekt echter niet de 
conclusie dat het een wonder was dat Ignatius het zo lang had uitgehouden, en 
dat dit enkel en alleen aan een goddelijke ingreep te danken kon zijn ge-
weest.111  

Een andere vita van Ignatius van Loyola, van de hand van de jezuïet 
Giovanni Pietro Maffei (1533-1603), waarvan Gallonio zelf ook een exemplaar 
bezat, behandelt de autopsie wel.112 Maffei vertelt net als Polanco dat tijdens 
de autopsie bleek dat de maag van Ignatius droog en samengetrokken was. Hij 
voegt eraan toe dat de lever droog, hard en nagenoeg versteend was. Van de 
steentjes in de lever vermeldt Maffei bovendien de vindplaats met meer preci-
sie: in de ader die vena porta wordt genoemd (de ader die werd geacht van de 
lever naar het hart te leiden). Deze beschrijving benadert qua detail meer 
Gallonio’s beschrijving van de dissectie van Neri. Ook Maffei veronderstelt op 
grond van de anatomische bevindingen dat het lange leven en de vrolijkheid 
van Ignatius in zijn laatste jaren een wonder moeten zijn geweest.113 Toch 
duidde ook de auteur van deze vita de pathologische verschijnselen van de 

                                                 
111 Pedro Ribadeneira, ‘Vita Ignatii Loiolae 1587’ in: Sollerius, Acta Sanctorum. Julii VII, 
747-750. De autopsie komt daarin echter niet ter sprake. ‘Principio maximis fuit viribus, 
prosperaque valetudine; quam jejuniorum, pœnitentiæque magnitudine afflixit, & perdidit. 
Itaque sæpe morbo tentatus est, maximeque stomachi dolore per omnem vitam gravissimo, 
inedia & vacuitate contracto. Fuit enim tenuissimi vulgarisque victus, & ita sobrius, ut tres 
interdum dies, integram aliquando hebdomadam omni cibo potuque caruerit. Gustatum ita 
amiserat, ut nullam fere ex cibo delectationem perciperet. Quapropter egregii medici 
negabant, illum naturaliter ea corporis affectione tamdiu potuisse vivere.’ Ibid., 750. 
112 het exemplaar in de Biblioteca Vallicelliana dat aan Gallonio heeft toebehoord is Giovanni 
Pietro Maffei, Ignatii Loiolae vita qui Societatem Iesu fundavit (Rome, Donangeli, 1587), 
met als signatuur: VI.11.B.34. Maffei beschrijft ongeveer dezelfde details als Polanco in zijn 
brief, hoewel hij het anders formuleert. Maffei noemt de arts die de autopsie heeft uitge-
voerd, Realdo Colombo, en verwijst naar diens boek over anatomie: ‘Defuncti corpus tum 
inspiciendi, tum exenterandi causa dissectum, summam viri abstinentiam & sobrietatem 
liquido comprobavit. siquidem & stomachus venterque prorsus inanis, & prae siccitate 
diuturna mire contractus apparuit: & iecur ea ipsa de causa ita obduratum aridumque, ut 
paene lapidesceret. Sane Realdus Colombus, egregius ea tempestate sector, qui aperiendo 
interfuit, in hepatis vena, quae Porta dicitur, lapides tres sese invenisse testatur in suo de 
Anatomia libro.’ Ibid., 118. Mogelijk heeft Maffei voor deze passage De re anathomica van 
Colombo daadwerkelijk geraadpleegd, die schrijft: ‘Lapides autem innumerabiles pene hisce 
manibus extracti, inventos in renibus, colore vario, in pulmonibus, in iecore, in vena portae, 
ut tu tuis oculis vidisti Iacobe Bone in Venerabili Egnatio Generali congregationis Iesu. Vidi 
etiam lapillos in ureteris, in vesica, in intestino colo, in venis haemorrhoidalibus, atque in 
umbilico. In bilis quoque vesicula, quod tamen exciderat, varii coloris, variaeque figurae 
lapillos, & in nonnullis complures inveni: vidi abscessum.’ Realdo Colombo, De Re Anatomi-
ca Libri XV (Venetië, Bevilacqua, 1559) 266-267. Voor de aantallen steentjes, zie ook § 6.2. 
113 ‘[..] ut pro miraculo non levi habitum sit, vitalibus adeo affectis, ac propemodum exustis, 
hominem tamdiu vivere potuisse, praesertim hilari semper eodemque vultu exsequentem 
Praepositi Generalis officia & munera.’ Maffei, Ignatii Loiolae vita, 118 (mijn onder-
streping). 
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protagonist minder stellig als tekens van heiligheid dan Gallonio in zijn Vita 
van Neri. 

Vergeleken met de auteurs van de andere monografische vitae be-
steedde Gallonio veel aandacht aan de anatomie van de kandidaat voor canoni-
satie. Hij kleedde bovendien als enige de opmerkingen over de wonderbaarlijke 
anatomie van zijn geestelijk leidsman in met details die betrekking hadden op 
de medische expertise van degenen die de autopsie uitvoerden. De Latijnse 
editie van de Vita van Neri verscheen ruim tien jaar nadat de pauselijke canoni-
saties waren hervat en vlak voordat Clemens VIII een halt toeriep aan het 
enthousiasme waarmee gelovigen hun pas overleden leiders vereerden. Gallo-
nio zag geen reden terughoudend te zijn en gebruikte alle middelen die hem ter 
beschikking stonden om Neri zelf als een miraculeus fenomeen te presenteren, 
met het oog op een spoedige behandeling van het canonisatieproces door de 
curiale instanties. De technische inkleding van zijn betoog paste bovendien 
goed bij zijn werkwijze in andere passages en teksten. In het voorgaande bleek 
al dat medici geen anonieme groepering waren in zijn Vita, maar hierin vaak 
juist als individuen bij name werden genoemd. Het beroep dat Gallonio in dit 
geval deed op de geneesheren om de abnormale hartstreek van Neri als wonder 
te duiden, was een logische voortzetting van hun rol elders in de Vita. Terwijl 
zij bij wondergenezingen concurrenten waren van Neri, ondersteunden zij nu 
met hun deskundigheid juist de exclusiviteit van de Florentijn.  

Zoals contemporaine strafrechtelijke procedures informatief waren 
voor de foltermethodes die Gallonio in het martelaarstraktaat heeft gerecon-
strueerd, zo kan zijn ervaring met het post mortem onderzoek hebben gehol-
pen bij het beschrijven van de anatomische wetenswaardigheden. De autopsie 
van Neri in de nacht na diens overlijden heeft hij niet meegemaakt. Naar eigen 
zeggen was hij net zelf geveld door een ongeluk.114 In de Vita van Neri weet hij 
desondanks te melden dat bij de inspectie van het lichaam van Neri de inge-
wanden werden verwijderd en apart begraven (in het Latijn specificeert hij: in 
een aardewerken schaal werden het hart, de longen, de lever, de milt en de 
overige ingewanden begraven).115 Gallonio was wel persoonlijk aanwezig toen 
de kist met de ingewanden van Neri in januari 1596 weer werd opgegraven. 
Kardinaal Cusano wilde toen de ingewanden inspecteren en het hart meene-
men om het in goud te zetten. Dit was een vorm van elevatio, het tevoorschijn 
halen van relieken om deze te controleren, te vereren en eventueel geheel of 
gedeeltelijk te verplaatsen. De kardinaal nam geen genoegen met een willekeu-

                                                 
114 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 197 [A. Gallonio]. 
115 ‘Absoluta demum pectoris inspectione sine gravi odore, sanctum relinquitur corpus 
intestinis vacuum: Haec, nempe cor, pulmo, iecur, lien, & exta, catino terreo inclusa in 
sepulchro sepeliendis Patribus constructo condita sunt, terraque obruta: illud verò ad 
sequentem diem, quò populo satisfieret, in Ecclesia omnium oculis expositum relinqui 
oportuit.’ Gallonio, Vita beati patris, 229; ‘Compiuta ogni cosa rimase il corpo voto, cioè 
senza l’interiora, le quali furono portate alla sepoltura comune de’Padri, e quivi seppellite; e 
il Corpo lasciato in Chiesa infino al giorno seguente per sodisfazzione del popolo; [..]’, Idem, 
Vita del beato padre, 247. 
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rig overblijfsel uit de kist, hij liet de medicus Vittori tussen de organen zoeken 
naar het hart. Deze slaagde er echter niet in het te vinden.116 Hoewel dit als een 
wonder zou kunnen worden opgevat, zeker omdat degenen die erover getuig-
den benadrukten dat niemand in tussentijd de kist met de ingewanden had 
geopend, heeft Gallonio het uit de Vita weggelaten. Hij vertelde er wel over in 
zijn getuigenis in het proces. Hierbij merkte hij op dat de ingewanden die nog 
wel aanwezig waren niet door wormen of andere beesten waren bedorven. Ook 
dit was zeer opmerkelijk, aangezien, aldus Gallonio, de fisici toch schreven dat 
het natuurlijk was dat in het lichaam van een overledene beestjes ontstonden, 
volgens het principe generatio unius est corruptio alterius.117 

De ingewanden waren waarschijnlijk gedurende het decennium na het 
overlijden van Neri object van verering. Francesco Zazzara maakt in zijn dag-
boek melding van een kist met ‘doeken en andere relieken’ van Neri die samen 
met een wassen portret, die op het altaar werden gezet.118 Gallonio heeft bij 
zijn overlijden een kist met ingewanden nagelaten aan de Congregatie van het 
Oratorium, samen met een wassen masker van Neri. Hoogstwaarschijnlijk 
waren dit dezelfde ingewanden die in 1595 waren begraven en een jaar later 
weer uit het graf werden opgediept.119 De behandeling van het lichaam van 
Neri lag in het verlengde van hoe al eeuwen met de relieken van heiligen werd 
omgegaan. Het lichaam was object van intense observatie en gaf aanleiding tot 
diepe verering. Gallonio en zijn medewekers betrokken nu echter voortdurend 
medische expertise bij iedere waarneming, hetzij in de vorm van gezaghebben-
de personen, hetzij in de vorm van overbekende motieven uit de natuurfiloso-
fische en medische literatuur. 
 

4.5 Conclusie 
Voor Gallonio was de ziel altijd superieur aan het lichaam. Tegelijkertijd gold 
het lichamelijke onweerlegbaar als een afspiegeling van het geestelijke. Daarom 
had hij aandacht voor lichamen van heiligen en van hen die met heiligen in 
contact waren gekomen. Het lichaam was interessant als het tekens opleverde 
die relevant waren voor de beoordeling of iemand al dan niet heilig was ge-
weest, niet vanwege de intrinsieke waarde van de lichamen.  

                                                 
116 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, II, 137-138 [A. Gallono]; 236 [A. 
Vittori]. Voor de handeling van elevatio: Luigi Canetti, Frammenti di eternità: corpi e 
reliquie tra antichità e Medioevo (Rome 2002) 84-85, 161-162. 
117 ‘Et ci era presente il s.r Angelo Vittorio, medico, che fece diligentia per questo; et nelli 
interiori non ci era corruttione de vermi nè de animali: il che è cosa grande, essendo stato 
otto mesi sotto terra, il che mostrando che non ci fosse corruttione in esse et esser cosa 
naturale, come scrivono li fisici, che “generatio unius est corruptio alterius” et viceversa. Et 
vi erano presenti a questo l’ill.mo s.r card. Cusano, il medico già detto, Giulio et Giovanni 
Battista, laici di casa, et io.’ Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 137-138 [A. 
Gallonio]. 
118 Zazzara, ‘Diario delle onoranze’, 5. 
119 ‘Una cassetta dorata con una parte dell’interiora del B.P. et una testa di cera’; ASR Notai 
A.C. Vol. 66 f. 134ro. 
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Medici konden in vroegmodern Rome samenwerken met de geestelijk-
heid, maar ook concurreren. Vele medici, chirurgen, farmaceuten en natuurhis-
torici kwamen regelmatig bij Neri in het complex van het Oratorium over de 
vloer en Gallonio voert vele medici op in zijn Vita. Hij nam een ambivalente 
houding aan ten opzichte van de geneeskunde, waar hij zelf enige kennis van 
had. Zij moest het keer op keer afleggen tegen de wonderbaarlijke interventies 
van Neri, maar ze was tegelijkertijd belangrijk om te onderbouwen dat een 
genezing miraculeus was. 

Gallonio heeft het medische aspect van het levensverhaal van Neri in 
de twee edities van de Vita duidelijk verschillend beschreven. In de Italiaanse 
editie benadrukt hij het emotionele effect van de deugdzaamheid en het won-
derbaarlijke leven van Neri. Voor de medische aspecten van de wondergenezin-
gen verwijst de auteur bij voorkeur naar het gezag van de deskundigen die er 
niet uitkwamen. In de Latijnse editie schrijft hij over medische en fysiologische 
fenomenen regelmatig in vaktermen, die hij meestal heeft overgenomen van 
medische experts maar die hij soms zelf uitkiest. Gallonio laat zich echter 
nergens door de geneeskunde leiden, het verhaal blijft steeds ingebed in het 
metaforische taalgebruik van de hagiografie. Het goddelijke mysterie staat 
centraal. 
 De kunde van de medici droeg alleen positief bij tot het betoog van 
Gallonio, wanneer de wonderbaarlijke anatomie van Neri zelf ter sprake kwam. 
Gallonio besteedt veel aandacht aan de technische details van de dissectie van 
Neri. In vergelijking met de biografieën van voorgangers Ignatius van Loyola en 
Carlo Borromeo, krijgt de geneeskunde hier veel ruimte. De anatomie van Neri 
droeg dan ook duidelijk bij tot diens canonisatie. Het paste bovendien in de 
strategie van de oratorianen om aan wereldlijke structuren een spirituele 
invulling te geven. Zoals de Visita delle Sette Chiese een spirituele variant was 
van de carnavalsoptocht en de muziek van Giovenale Ancina bestond uit 
christelijke teksten op bestaande wereldlijke melodieën, zo gebruikte Gallonio 
de alomtegenwoordige geneeskunde om een anatomisch wonder te beschrij-
ven. Als het hem uitkwam, deed hij een beroep op de geneeskunde, maar het 
was altijd instrumenteel. 
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Hoo fds t uk  5  
 

Martyrologische techniek 
 

5.1 Inleiding 
De lichamen van martelaars werden blootgesteld aan de meest uiteenlopende 
destructieve krachten. De folteringen die Gallonio beschreef, werden soms 
door zulke ingenieuze mechanieken teweeggebracht, dat de martelaars naar de 
achtergrond schoven en het betoog vooral ging over het mechanisme van de 
apparatuur. Aangezien het martelaarschap in de eerste plaats een getuigenis 
was van het geloof en de foltering van secundair belang was, lag het niet voor 
de hand dat een priester zich juist concentreerde op de mechanische aspecten 
van het martelaarschap. Door dit toch te doen, reageerde Gallonio op de the-
matiek van het uitvinderschap en de techniek. Deze thematiek kreeg in de 
decennia waarin hij leefde veel aandacht en zij verdroeg zich slecht met de 
lijdzaamheid die hij predikte. 

De oratorianen vierden deze lijdzaamheid als een christelijke tegen-
hanger van wereldlijke ambitie, zoals bleek in de triomftocht die zij organiseer-
den ter ere van Flavia Domitilla, Nereus en Achilleus. De prinses en haar diena-
ren ondergingen het heidense geweld zoals het christelijke strijders betaamde, 
zonder tegenstand te bieden, in de zekerheid dat hen in de hemel een beter 
leven wachtte. De metafoor van de christelijke soldaat heeft Gallonio met de 
beschrijvingen van zijn foltermachines aangevuld. De instrumenten als de 
katrol, de pers en het houten paard waren als mechanische onderdelen van een 
sacrale oorlogsmachine, waarbij natuurlijk niet de milites christi, maar juist 
hun tegenstanders, de nefarii carnifices, aan de hendels en wielen draaiden. 
Terwijl de jonge, weerloze vrouwen de echte christelijke strijders waren, was 
het wapentuig van hun mannelijke familieleden het materiaal waarmee zij hun 
lijdzaamheid konden bewijzen. 

De Italiaanse editie van het martelaarstraktaat was als een martyrolo-
gisch machinetheater. Gallonio reconstrueerde hierin de afzonderlijke folterin-
strumenten in een combinatie van woord en beeld. Aan de resulterende marty-
rologische emblemen kon zijn publiek in een oogopslag zien welke prestaties de 
martelaars en martelaressen hadden verricht. In de Latijnse editie werd de 
relatie tussen illustraties en tekst minder direct, terwijl de verklarende teksten 
uitgebreider, zorgvuldiger verantwoord en kritischer werden. Zoals de Latijnse 
editie van de Vita van Neri meer medisch jargon bevatte dan de Italiaanse 
editie, zo bevatte ook de Latijnse editie van het martelaarstraktaat meer tech-
nisch jargon. Gallonio ging in zijn besprekingen van de folteringen dieper in op 
de verschillende technische aspecten van de apparaten. Gallonio trad in discus-
sie met profane schrijvers die niets met de heiligencultus te maken hadden en 
de betekenis van de martelaar als getuige van het christelijke geloof raakte op 
de achtergrond. 
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In de martelaarstraktaten verklaarde Gallonio de betekenis van ter-
men, hij benoemde concepten, en hij liet deze termen en concepten illustreren. 
In de Italiaanse editie waren de illustraties een integraal onderdeel van het 
multimediale onderricht in martyrologische kennis. De reeksen uitgebeelde 
folterinstrumenten waren, samen met de verklarende teksten, effectief om de 
dynamiek van het martelaarschap beknopt en efficiënt over te brengen. In de 
Latijnse editie zijn de illustraties niet alleen geringer in aantal, ze zijn ook 
minder nauwkeurig. In deze gravures is te zien dat Gallonio elementen uit de 
seculiere werkvelden vooral om retorische redenen in zijn geschriften heeft 
verwerkt. Gallonio was niet geïnteresseerd in de techniek als zodanig, maar hij 
gebruikte haar wel om het christelijke martelaarschap als alternatief te plaat-
sen tegenover menselijke uitvindingen en de daarmee gepaard gaande wereld-
lijke roem. 
 

5.2 Adel, emblematiek, machinerie 
Een groot deel van de biechtelingen en devote volgelingen van het Oratorium 
behoorde tot de aristocratie. Gallonio zag zich voor de taak gesteld de ambitie 
van deze aristocratische leken om te buigen tot nederige devotie. Deze ambitie 
stimuleerde de aristocratie vanouds tot gewelddadige wedijver, op het slagveld, 
in het duel of anderszins. Ambitie stimuleerde ook het menselijke vernuft tot 
het ontwerpen van allerlei machinerie, die weer van pas kon komen in de strijd. 
Tegenover de producten van de menselijke wedijver en het menselijke genie 
stelde Gallonio zijn attributen van wereldverzaking: zijn martyrologische 
machinerie. 
 
Heraldische wapens van de christelijke aristocratie 
Als geestelijk vader wilde Gallonio zijn biechtelingen een strijdbare vorm van 
lijdzaamheid bijbrengen. Dit blijkt duidelijk uit zijn historia van Elena Massi-
mo. Deze biechtdochter had in haar dertien levensjaren weinig tot stand kun-
nen brengen. De voornaamste deugd die Gallonio haar toeschreef, was dat ze 
de ziekte die haar vernietigde gelijkmoedig accepteerde. Elena had aanvankelijk 
haar leven willen geven in de strijd tegen de ketterij in Engeland. De ziekte die 
haar trof en waaraan zij na maanden overleed, badend in haar eigen bloed door 
de vele aderlatingen, was echter ook een waardige beproeving. Het was in deze 
periode niet ongebruikelijk dat jonge vrouwen het martelaarschap verlangden. 
Een tijdgenoot van Elena Massimo, de Spaanse Luisa Carvajal (1566-1614), had 
naar eigen zeggen vanaf haar veertiende voorgenomen naar Engeland af te 
reizen om het martelaarschap ondergaan. In 1606, toen zij veertig was, bereik-
te zij daadwerkelijk Engeland waar zij missiewerk begon. Hoewel zij twee keer 
is gearresteerd, stierf zij uiteindelijk, net als Elena Massimo, aan ziekte.1  

                                                 
1 ‘[..] et avvengachè, senza l’esser dai nimici del santo nome di Giesù privata di vita, termi-
nasse felicemente i suoi giorni, fu però in parte conforme al suo voler consolata. [..] se ne 
volò doppo molti dolori sopportati da lei con maravigliosa costanza, rivolta nel suo sangue 
cavatole con diverse sorti di stratii e di tagli, non ancora satia di patire, come poco appresso 
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 Gallonio noemt Elena een tweede Euphrosyna, waarmee hij benadrukt 
dat zij haar christelijke bekering had ondergaan als aristocratische jongedame 
die bewust een toekomst van weelde en macht had verworpen. Deze Euphrosy-
na was van haar huis in Alexandrië weggelopen om niet de rijkdommen van 
haar vader Paphnutius te erven. Na dertig jaar vermomd als man in een kloos-
ter te hebben verbleven, stierf zij. Haar vader vond haar toen eindelijk en was 
zo geraakt door het vrome leven dat zij had geleid, dat hij zelf ook intrad en 
zijn rijkdommen aan het klooster schonk. Door Elena Massimo met Euphrosy-
na te vergelijken, spoorde Gallonio niet alleen zijn jonge biechtdochters aan 
zich manmoedig over te geven aan de beproevingen waaraan God hen onder-
wierp. Hij richtte zich ook tot iemand als Elena’s vader, Fabrizio Massimo, zelf 
opgegroeid temidden van het geweld dat typisch was voor de adel in deze 
periode. Deze edelman moest als een tweede Paphnutius zijn wereldlijke wa-
pens afleggen en zich wapenen voor de spirituele strijd.2 
 Bij de bekering van de oorlogszuchtige aristocratie hoorden ook nieu-
we, spirituele wapens. De mannen uit families als de Massimo en de Crescenzi 
waren sterk georiënteerd op het oorlogsbedrijf. Militaire ondernemingen die 
onder de banier van de katholieke kerk werden gevoerd, zoals de oorlog tegen 
protestantse legers in de Zuidelijke Nederlanden en tegen de Turken in Honga-
rije, hadden extra glans en oefenden grote aantrekkingskracht uit op de Itali-
aanse elite. De vele Italianen die in Habsburgse oorlogen vochten, hadden 
vooral een sterke reputatie in de aanleg van fortificaties en het ontwerp en het 
gebruik van belegeringswerktuigen en artillerie.3 Het lag voor de hand de 
aandacht van de Italiaanse aristocratie te trekken op het terrein waarop zij zelf 
gloreerde, dat van de militaire techniek. 
 De martyrologische machinerie van Gallonio was een arsenaal waaraan 
zijn publiek wapens kon ontlenen om de strijd te voeren die een vroom leven 
                                                                                                                   
si dirà, allo Sposo.’ Antonio Gallonio, Historia della divotissima et spiritualissima vergine di 
Giesu Christo Helena nobilissima romana ed. Domenico Rebaudengo (Rome 1857) 39. Over 
Luisa Carvajals mislukte poging als martelares te sterven: Elizabeth Rhodes, ‘Luisa de 
Carvajal’s counter-reformation journey to selfhood (1566-1614)’, Renaissance Quarterly 51 
(1998) 887-911. 
2 Gallonio, Historia della divotissima et spiritualissima vergine, 6-7. Over Fabrizio Massimo, 
zijn relatie tot de oratorianen en zijn gewelddadige verleden: Maria Teresa Bonadonna 
Russo, ‘Quarto centenario del miracolo di Casa Massimo’, L’Urbe 46 (1983) 1-12, aldaar 6-9. 
Voor het geweld dat endemisch was onder de aristocratie in de vroegmoderne tijd: Irene 
Fosi, ‘Il governo della giustizia’ in: Giorgio Ciucci ed., Storia di Roma dall’antichità a oggi. 
Roma moderna (Rome en Bari 2002) 115-142, aldaar 115-117; Idem, ‘La giustizia e la sua 
immagine: propaganda politica e realtà nel pontificato sistino’ in: Marco Fagiolo dell’Arco en 
Maria Luisa Madonna ed., Sisto V I Roma e il Lazio (Rome 1992) 59-82, aldaar 74-75. 
3 Giampiero Brunelli, ‘“Prima maestro, che scolare”. Nobiltà romana e carriere militari nel 
Cinque e Seicento’ in: Maria Antonietta Visceglia ed., La nobiltà romana in età moderna: 
profili istituzionali e pratiche sociali (Rome 2006) 89-132, aldaar 89 met n. 1 voor verwijzin-
gen naar literatuur; Gregory Hanlon, The twilight of a military tradition: Italian aristocrats 
and European conflicts, 1560-1800 (London etc. 2003 [1998]) 7, 69-86. Alleen al in Venetië 
verschenen tussen 1492 en 1570 meer werken over militaire onderwerpen dan in de rest 
van Europa samen. J.R. Hale, Renaissance war studies (Londen 1983) 429-470. 
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vereiste. Net als aardse wapens konden de martyrologische wapens dienst doen 
als heraldische emblemen. Gallonio kondigt in de eerste regel van de Italiaanse 
editie van het martelaarstraktaat aan dat hij de ‘geëerde imprese’ van de ‘glori-
euze strijders’ van Christus heeft willen schetsen.4 De imprese van Gallonio 
waren de folterinstrumenten, die de martelaars met zich meedroegen als 
attributen, als waren het heraldische tekens. De impresa was een embleem, een 
combinatie van een beeld en een korte tekst die elkaar aanvulden.5 De imprese 
van de martelaars, afgebeeld in de gravures met korte tekstuele toelichtingen, 
waren de wapens waaraan zij direct herkenbaar waren. Zeker de gravures met 
meerdere types folterinstrumenten bij elkaar in de compositie van een panop-
lia, het schema van de wapenuitrusting van een Griekse hopliet, riepen een 
directe associatie op met de symbolen van de krijgshaftige aristocratie.6 Het 
was in deze periode niet ongebruikelijk martelaars voor te stellen als krijgers. 
Ook Ottavio Panciroli (1554-1624) presenteerde bijvoorbeeld in 1600 in zijn 
voorwoord bij I tesori nascosti di Roma de martelaars als soldaten, wiens 
relieken als de achtergebleven heraldische tekens waren.7 Antonio Bosio 
noemde de catacomben ‘arsenalen waar de wapens te vinden waren om te 
strijden tegen de ketters’.8 

Gallonio had zelf de nodige lectuur in huis over de oorlogvoering. En-
kele titels in zijn boekencollectie waren in de bibliotheek van een geestelijke 
duidelijk op hun plaats, aangezien ze specifiek gingen over militaire onderne-
mingen in relatie tot de kerk. Zo had hij een verzameling anekdotes waarmee 
de Leuvense jezuïet Johannes Vermeulen de historische continuïteit van de 

                                                 
4 ‘Havendo conseguito i gloriosi combattenti di Christo (le honorate imprese de’quali ho 
pensato in questo trattato abozzare) mercè della santissima croce, virtù di poter resistere à 
contrarii grandi, e di superare le forze invincibili del demonio, e de gli Imperatori Gentili, e 
de i Re della terra, lor ministri; [..]’, Antonio Gallonio, Trattato de gli instrumenti del marti-
rio (Rome, Donangeli, 1591) 1.  
5 Dorigen Caldwell, ‘The Paragone between word and image in impresa literature’, Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes 63 (2000) 277-286; Kristen Lippincott, ‘The genesis 
and significance of the Fifteenth-century Italian impresa’ in: Sidney Anglo ed., Chivalry in 
the Renaissance (Woodbridge 1990) 49-76. Emblematiek zal ook in hoofdstuk 6 aan de orde 
komen. 
6 De gravures met verzamelingen instrumenten om respectievelijk te geselen, te branden, te 
scheuren, en alle instrumenten bij elkaar: Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 
53, 67, 75, 159. Zie ook Alessandro Zuccari, ‘La politica culturale dell’Oratorio Romano nelle 
imprese artistiche promosse da Cesare Baronio’, Storia dell’Arte 41 (1981) 171-193, in 
particolare 174-176.  
7 Ottavio Panciroli, I tesori nascosti di Roma (Rome, Zanetti, 1600), geciteerd in Genoveffa 
Palumbo, ‘“L’Assedio delle reliquie” alla città di Roma. Le reliquie oltre la devozione nello 
sguardo dei pellegrini’, Roma moderna e contemporanea 5 (1997) 377-399, aldaar 379. 
8 ‘[..] arsenali dove si pigliar le armi per combattere contra gli Eretici e particolarmente 
contra gl’iconoclasti, impugnatori delle Sacre immagini, delle quali sono ripiei i cimiterii [..]’, 
geciteerd in Simon Ditchfield, ‘Leggere e vedere Roma come icona culturale (1500-1800 
circa)’ in: Luigi Fiorani en Adriano Prosperi ed., Storia d’Italia Einaudi. Annali XVI Roma, la 
città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di Papa Wojtyla 
(Torino 2000) 31-72, aldaar 53. 
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militaire inspanningen van de Brabantse hertogen ter bescherming van de 
katholieke kerk wilde aantonen. Verder bezat hij een exemplaar van de inven-
taris van historische voorbeelden van de bereidheid en de geschiktheid van de 
Latijnse kerk met militaire middelen de belangen van de christelijke gemeen-
schap te verdedigen, van de hand van zijn eigen ordegenoot Tommaso Bozio. 
Bovendien bevatte zijn bibliotheek een rede waarin ene Scipione Pasquali de 
christelijke vorsten van Europa oproept ten strijde te trekken tegen de heiden-
se Ottomanen. 9 Andere titels, daarentegen, hadden de antieke krijgskunst als 
onderwerp, zonder een duidelijk ecclesiologisch aspect. Zo bezat Gallonio een 
recente uitgave van Flavius Vegetius’ verhandeling over het Romeinse krijgsbe-
drijf, antiquarische werkjes van Jules César Boulenger (1558-1628) en Onofrio 
Panvinio over krijgsbuit, een praktisch handboek over de oorlogvoering van 
ene Giovanni Francesco Fiammelli (1565-1613) en de reconstructie van het 
Romeinse leger door Justus Lipsius, De militia romana.10 Dit werk van Lipsius 
(1547-1606) was geen historische studie voor kamergeleerden, maar een 
bijdrage aan de organisatie van contemporaine legers.11 Gallonio had hiermee 
een actueel boek over militaire strategie en technologie in zijn bezit. 

Lipsius’ boek over het Romeinse leger vormde een tweeluik samen met 
een reconstructie van antieke belegeringswerktuigen, Poliorceticon.12 Het is 
dan ook waarschijnlijk dat Gallonio ook dit tweede werk heeft gezien. Beide 
boeken waren geïllustreerd. In De militia romana komen veel illustraties voor 

                                                 
9 Johannes Molanus, Militia sacra ducum et principum Brabantiae (Antwerpen, Plantijn, 
1592); Tommaso Bozio, De robore bellico diuturnis et amplis catholicorum regnis liber unus. 
Adversus Machiavellum (Rome, Bonfadini, 1593); Scipio Pascalis, Oratio scritta a prencipi 
christiani per confortarli a muover guerra al Turco (Rome 1604): respectievelijk ASR, Notai 
A.C. Vol. 66 ff. 114ro, 112vo en 112vo. 
10 Flavius Vegetius, De re militari libri quatuor (Antwerpen, Plantijn, 1585); Jules César 
Boulenger, De spoliis bellicis, trophaeis, arcubus triumphalibus, et pompa triumphi (Parijs, 
Macaeus, 1601), uitgegeven samen met Onofrio Panvinio, Liber de triumpho en Idem, De 
ludis circensibus libri II; Giovanni Francesco Fiammelli, Il principe cristiano guerriero 
(Rome, Zannetti, 1602); Justus Lipsius, De militia romana (Antwerpen, Plantijn, 1598): 
respectievelijk ASR, Notai A.C. Vol. 66 ff. 111vo, 114ro, 111vo en 112ro. 
11 Maurits en Willem Lodewijk van Nassau hadden dit werk van Lipsius bestudeerd en 
gebruikt voor de reorganisatie van het Staatse leger. Olaf van Nimwegen, ‘Deser landen 
cr chsvolck’: het Staatse leger en de militaire revoluties (1588-1688) (Amsterdam 2006) 20-
21; Jeanine de Landtsheer, ‘Justus Lipsius’ De militia romana. Polybius revived, or How an 
ancient historian was turned into a manual of early modern warfare’ in: Karl Enenkel, Jan L. 
de Jong en Jeanine de Landtsheer ed., Recreating ancient history: episodes from the Greek 
and Roman past in the arts and literature of the early modern period (Leiden etc. 2001) 101-
122, aldaar 103-104, 115-119.  
12 Justus Lipsius, Poliorceticon sive de machinis. Tormentis. Telis. Libri quinque. Ad histori-
arum lucem (Antwerpen, Plantijn, 1596). Ik heb de editie geraadpleegd, opgenomen in de 
Plantijnse uitgave van de complete werken van Lipsius: Idem, Poliorceticon sive de machinis. 
Tormentis. Telis. Libri quinque. Ad historiarum lucem (in: Opera omnia) (Antwerpen, 
Plantijn, 1625). De militia romana en Poliorceticon hadden aanvankelijk deel moeten 
uitmaken van een grote publicatie over het Romeinse oorlogsbedrijf: Landtsheer, ‘Justus 
Lipsius’ De militia romana’, 105-106. 
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van verschillende types soldaten in het Romeinse leger, en profile en ten 
voeten uit. In Poliorceticon zijn de apparaten afgebeeld, los of tegen de achter-
grond van het strijdperk. In de illustraties van bijvoorbeeld de catapulten zijn 
sommige weergegeven met een realistisch vooraanzicht, andere geheel los van 
enige context, met geometrische lijnen die de bewegingen van de onderdelen 
ten opzichte van elkaar weergaven. Dit laatste was een conventie die in de 
vijftiende eeuw was ontwikkeld binnen het tekenen van mechanieken. Vanaf 
de late vijftiende eeuw waren werken op de markt gekomen waarin vernuftige 
apparaten, voor militaire en civiele toepassingen, stonden beschreven en 
geïllustreerd. Een bekende verzameling militaire apparaten, veelal geheel 
fictief, maakte deel uit van De Re Militari van Roberto Valturio (1405-1475), 
dat al in 1472 werd gedrukt.13 Lipsius was voor het Poliorceticon schatplichtig 
aan dit boek van Valturio, zoals blijkt uit het onderschrift van één van zijn 
illustraties van catapulten.14  

Vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw gingen illustratoren zich 
in de gravures bij dergelijke publicaties bedienen van de conventies van per-
spectieftekening en van grafische weergave van mechanica, die in handschrift 
al in de vijftiende eeuw waren ontwikkeld. Apparaten werden opengewerkt, 
transparant of uitgevouwen weergegeven om de proporties en de interne 
mechaniek bloot te leggen. Het publiceren van fraai vormgegeven boeken over 
toegepaste mechanica culmineerde in de zogenaamde machinetheaters die 
vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw verschenen in Frankrijk en 
Italië. Dergelijke publicaties hadden zeer gedetailleerde afbeeldingen van 
ingewikkelde mechanische constructies, maar de machines konden zelden 
uitgevoerd worden. Boeken als Theatrum instrumentorum et machinarum van 
Jacques Besson, Le premier livre des instruments van Jean Errard en Le diver-
se et artificiose machine van Agostino Ramelli waren in feite salontafelboeken 
met fantastische uitvindingen. De vermogende boekenkopers konden zich 
hiermee vergapen aan het genie van de mens.15 Gallonio publiceerde de Itali-
aanse editie van het martelaarstraktaat, met gravures van ingenieus ogende 
foltermachines, in een periode dat dergelijke militaire studies en machinethea-
ters gretig aftrek vonden bij de aristocratische families die hun dochters aan 
zijn pastorale zorg toevertrouwden. 
 
Technische vooruitgang en de christelijke eeuwigheid 
Terwijl tot het einde van de vijftiende eeuw de innovaties van de antieken als 
niet te evenaren golden, werd het in de zestiende eeuw denkbaar dat de eigen 
tijd kennis en techniek voortbrachten die even heilzaam waren voor de samen-
                                                 
13 Samuel Edgerton, The heritage of Giotto’s geometry (Ithaca en Londen 1991) 145-147. 
14 Lipsius, Poliorceticon, 137. 
15 Luisa Dolza en Hélène Vérin, ‘Les mondes savants - Figurer la mécanique: l’énigme des 
théâtres de machines de la Renaissance’, Revue d’histoire moderne et contemporaine 51 
(2004) 7-37, aldaar 20-22; Marcus Popplow, ‘Why draw pictures of machines?’ in: Wolfgang 
Lefèvre ed., Picturing machines, 1400-1700 (Cambridge Mass. 2004) 17-48, aldaar 23-24; 
Edgerton, The heritage of Giotto’s geometry, 148-192. 
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leving. Dit gaf in Italië aanleiding tot een debat tussen diegenen die geloofden 
in de mogelijkheid van vooruitgang, en diegenen die deze mogelijkheid afwe-
zen. Voorstanders van de idee van vooruitgang wezen op nuttige technische 
innovaties als de drukpers, het kompas en het kanon, terwijl tegenstanders 
juist de vernietigende werking van artillerie opvoerden als argument voor het 
gevaar dat van de menselijke vindingrijkheid uitging, of beweerden dat derge-
lijke vindingen al in de Oudheid hadden bestaan, maar verloren waren geweest 
en nu slechts waren teruggevonden.16 De uitvindingen en ideeën van beroemde 
antieke denkers als Euclides, Archimedes en Vitruvius bleven in literatuur over 
geschiedenis van de toegepaste wiskunde, geometrie en mechanica gelden als 
ijkpunt. Tegelijkertijd was er echter ook aandacht voor moderne oplossingen 
voor technische problemen. Met name met betrekking tot de kunst van militai-
re versterkingen kreeg de idee van vooruitgang een sterke impuls.17  

De folteringen die Gallonio in het martelaarstraktaat beschreef, be-
schouwde hij als uitvindingen. Gallonio leidt het laatste hoofdstuk van de 
Italiaanse editie in met de opmerking dat de heidense keizers de christenen 
hadden gepijnigd met nog meer uitvindingen (invenzioni), naast degene die hij 
in eerdere hoofdstukken al had beschreven.18 Uit enkele elementen van het 
traktaat valt op te maken, dat Gallonio niet dacht dat de uitvindingen van de 
antieken in genialiteit te evenaren waren. Dit paste ook precies in zijn strate-
gie. Menselijke inspanningen ter verbetering van de eigen toestand in de 
wereld waren tenslotte verspilling van energie. Technische innovaties als de 
drukpers en vuurwapens leken triomfen van het menselijke vernuft, maar 
zouden uiteindelijk, op de jongste dag, niets waard zijn. De mens diende zich 
juist in te spannen om zich geestelijk te verbeteren. Gallonio thematiseert de 
menselijke vindingrijkheid en technische verworvenheden in het martelaar-
straktaat niet expliciet, maar hij geeft wel blijk van een sceptische houding ten 
opzichte van technische vernieuwing. 

                                                 
16 Marcus Popplow, Neu, nützlich und erfindungsreich: die Idealisierung von Technik in der 
frühen Neuzeit (Münster etc. 1998) 116-120; Uta Bernsmeier, Die Nova Reperta des Jan 
van der Straet: ein Beitrag zur Problemgeschichte der Entdeckungen und Erfindungen im 
16. Jahrhundert (Hamburg 1986) 19-39. 
17 Laurent Pinon, Antonella Romano en Hélène Vérin, ‘Renaissance des savoirs scientifiques 
et techniques? Une introduction’, Nouvelle revue du seizième siècle 20 (2002) 7-18, aldaar 
16-17; zie ook Edgar Zilsel, Die Entstehung des Geniebegriffes. Ein Beitrag zur Ideenge-
schichte der Antike und des Frühkapitalismus (Hildesheim 1972, ongewijz. herdr. Tübingen 
1926) 130-134. 
18 ‘Volendo gli Imperatori passati, che adoravano gli Idoli, dar piacere à loro stessi, & a’popoli 
soggetti all’Imperio Romano, & insieme gratificarsi a i Principi delle tenebre, solevano, oltre 
i modi ne’capitoli precedenti, narrati, con altre inventioni tormentare gli osservatori della 
legge Evangelica, [..]’, Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 134. In de Latijnse 
editie is het de duivel zelf, die onophoudelijk nieuwe manieren onderzocht om christenen 
van hun geloof af te brengen. ‘Exoptans adhuc vehementissime diabolus singulas hominum 
animas lucrari non cessabat modos alios, aliasq. rationes assidue investigare, quibus Christi 
fidem funditus evertere, exturbareq. potuisset: [..]’, Idem, De sanctorum martyrum cru-
ciatibus liber (Rome, Congregazione dell’Oratorio en Zannetti, 1594) 183. 
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 Terwijl Gallonio niet het enthousiasme deelde van sommige tijdgeno-
ten voor een vinding als de drukpers, had hij wel oog voor de technische aspec-
ten van verschillende persen.19 Hij besprak op verscheidene plaatsen verschil-
lende persen, die in de landbouw en in de boekproductie gebruikt werden, maar 
bij hem als verschillende folterinstrumenten dienst deden. Het tweede hoofd-
stuk van het martelaarstraktaat, over wielen en andere draaimechanismes, 
besluit hij met een korte verhandeling over de pers waarin christenen konden 
worden fijngedrukt. Hij duidt het persmechanisme nadrukkelijk aan als de 
manier waarop wijn wordt geperst van druiven, of olie van olijven.20  
 De wijnpers, de torcular, was sinds de Middeleeuwen een populaire 
metafoor voor het eucharistisch wonder. Johan Wierix (1549ca.-1625ca.) 
beeldde bijvoorbeeld in meerdere gravures Christus af alsof hij in een wijnpers 
wordt uitgeperst, waarbij het kruis fungeert als de dwarsbalk van de mechani-
sche pers. [afb. 5a] Deze afbeeldingen gaan vergezeld van de oudtestamenti-
sche frase ‘Ik alleen heb de wijnpers getreden’. Dezelfde woorden gebruikte 
Baronio in een brief aan bisschop Wilhelmus Lindanus (1525-1588) van Roer-
mond om uit te drukken welk offer hij bracht door geheel alleen de Annales 
Ecclesiastici voor te bereiden voor publicatie.21 Het uitpersen van christenen in 
de wijnpers kon dus worden opgevat als een verwijzing van Gallonio naar het 
heilzame bloedoffer van de martelaar. Toch koos hij ervoor niet de bijbelse 
allusie, maar juist de feitelijke, mechanische werking van de pers toe te lichten. 
In de Latijnse editie waarschuwt hij voor de verwarring die kon ontstaan door 
de bewoording van de enige martyrologische bron die hij aanhaalt, de hande-
lingen van de martelaar Jonas. Gallonio’s voorganger Luigi Lippomano had 
deze Griekse tekst in een Venetiaanse bibliotheek aangetroffen, in het Latijn 
laten vertalen en opgenomen in zijn Sanctorum priscorum Patrum vitae. Surius 
had dezelfde vertaling overgenomen in De probatis sanctorum historiis.22 
Gallonio, die zich op Lippomano en Surius baseerde, schrijft dat hij het woord 
cochlea, schroef, uit deze Latijnse vertaling heeft vervangen door torcular, pers. 

                                                 
19 Schrijvers die reflecteerden op innovatie (onder meer Polidoro Vergilio, Giorgio Vasari, 
Giovanni Battista Egnazio, Philips Galle), noemden vaak in ieder geval de boekdrukkunst en 
soms de veronderstelde uitvinder daarvan, Gutenberg. Zilsel, De Entstehung des Geniebe-
griffes, 130-134. 
20 ‘Erano sotto il torchio premuti i Martiri, come l’uva: perche s’infrangevano tutte l’ossa 
loro.’ Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 24; ‘Premebantur Christiani torcu-
laribus, eo prorsus modo, quo uvae olivaeque, ad vinum atque oleum exprimendum, iisdem 
premuntur.’ Idem, De sanctorum martyrum cruciatibus, 42. 
21 ‘torcular calcavi solus et de gentibus non est vir mecum calcavi eos in furore meo et 
conculcavi eos in ira mea et aspersus est sanguis eorum super vestimenta mea et omnia 
indumenta mea inquinavi’, Isaias 63:3. De brief van Baronio aan Lindanus wordt genoemd 
in Hubert Jedin, Kardinal Caesar Baronius. Der Anfang der katholischen Geschichtsschrei-
bung im 16. Jahrhundert (Münster 1978) 39. Over de populariteit van het vers van Isaias in 
combinatie met de eucharistische symboliek: Jörg Jochen Berns, Himmelsmaschinen / 
Höllenmaschinen. Zur Technologie der Ewigkeit (Berlijn 2007) 54-63. 
22 Jean Bolland en Godefroy Henschen ed., Acta Sanctorum Martii III (Antwerpen, Meursius, 
1668) 770. 
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Volgens Gallonio heeft de vertaler het woord schroef ten onrechte gebruikt, 
aangezien de schroef slechts een onderdeel was van het gehele appraat. De 
botten van een martelaar konden niet in een schroef zijn verbrijzeld, maar wel 
in een persinstrument.23 

Gallonio maakte in de Latijnse editie van het martelaarstraktaat duide-
lijk onderscheid tussen de wijn- en olijfpers enerzijds en de pers ten behoeve 
van de boekdruk anderzijds. In het zevende hoofdstuk legt Gallonio uit dat 
martelaars die in een kookpot werden geplaatst, daar niet altijd zonder meer 
inpasten. Hun lichaam moest eerst in een pers worden samengedrukt, zodat 
hun knieën bij hun hoofd zaten. De lezer diende zich te realiseren dat het hier 
niet ging om een onderdeel van de wijn- of olijfpers, van het type dat hij in het 
tweede hoofdstuk had behandeld, maar om het instrument waarmee lakenwe-
vers, papiermakers en boekdrukkers hun vak uitoefenden. De tekst van zijn 
bron, het Vierde boek der Maccabeeën, gebruikte de term praelum, wat balk 
betekende. Gallonio stelt dat een praelum in dit geval de gehele pers kon 
aanduiden, terwijl het eigenlijk de vlakke plaat of balk was, waarmee druk werd 
uitgeoefend op het te persen object.24 Gallonio beriep zich op het werk van 
Guillaume Budé om het woord als pars pro toto te interpreteren. Gallonio moet 
zich een apparaat hebben voorgesteld waarin een mens kon worden platge-
drukt, in plaats van te worden uitgeperst. Hij vond de boekenpers, dan wel de 
papier- of de lakenpers daarvoor geschikter dan de landbouwpers. 

Gallonio manipuleerde op deze manier creatief teksten, met voortdu-
rend de mechaniek van de instrumenten in gedachten. Hoewel hij de boeken-
pers ondertussen niet noemt als een van de belangrijke uitvindingen van zijn 
tijd, zoals veel auteurs, reflecteert hij op gegeven moment wel op uitvindingen 
en vooruitgang. Hij stelt dat modern kookgerei is afgeleid van het antieke 
model. Moderne exemplaren waren weliswaar beter gemaakt dan het antieke 

                                                 
23 ‘Cruciatus fuit huiusmodi martyrio praeclarissimus Christi miles Ionas, de quo in Actis 
eius ab Isaia Adami filio scriptis Lipomani 7. & Surii 2. haec narrantur: Torcular afferri 
iusserunt, [..] haec ibi. Ceterum interpretes, ubi nos torcular posuimus, cochlea. vertit; & 
certe, ni fallamur, minus proprie: nam (ut inquiunt Acta) positus fuit in ea machina, in qua 
compressus, singula eius ossa fuere confracta. At quis iam non videat non fuisse vertendum 
cochleam, sed potius instrumenti pressorii nomen, nempe, torcular? [..].’ Gallonio, De 
sanctorum martyrum cruciatibus, 134-135. 
24 ‘Ad haec, coniiciebantur etiam in ollam sic praelo pressi, atque plicati, ut caput eorum ad 
genua pellerentur. huius alterius modi testis est Iosephus loco cit. [..] Advertat hic lector, 
Iosephum per praelum denotasse quoddam instrumenti pressorii genus: praelum quippe 
non tantum trabem illam significat, qua in torculari uva, vel oliva calcata premitur, sed 
etiam, Budeo teste, instrumentum pressorium, quo potissimum pannarii, chartarii, & 
librorum impressores utuntur. Unde Plinius lib. 13. cap. 12. de chartarum generibus: 
Premuntur, inquit, deinde praelis, & siccantur Sole, atque inter se pagellae iunguntur.] haec 
ille.’ Ibid., 156. In dit citaat verwijst Gallonio naar een eerder genoemd werk van Josephus. 
Dit is het Vierde Boek der Maccabeeën, dat in de zestiende eeuw bekend stond als een werk 
van Flavius Josephus, maar tegenwoordig wordt toegechreven aan een anonieme Joodse 
auteur van rond 100 A.D. T.C. Vriezen en A.S. van der Woude, Ancient Israelite and early 
Jewish literature transl. Brian Doyle (Leiden etc. 2005 [Kampen 2000]) 587-590. 
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prototype, maar het was ook makkelijk bestaande uitvindingen te verbeteren: 
‘Siquidem (ut dixit ille) facile est inventis addere’. Schrijvers over techniek 
gingen deze retorische gemeenplaats in de zestiende eeuw gebruiken om een 
stapsgewijze vooruitgang in de technische mogelijkheden van de mens aan te 
duiden. Gallonio gebruikte dezelfde formulering juist om te benadrukken dat 
gebruiksvoorwerpen in de Oudheid en die van zijn eigen tijd in wezen gelijk 
waren.25 Hij deelde niet de waardering voor de inherente waarde van techni-
sche innovatie.  

Machines waren voor Gallonio vooral retorische instrumenten in zijn 
betoog, die moesten aanzetten tot devotie. Deze pastorale werkwijze was niet 
uniek. Een belangrijke voorganger van de oratorianen op het gebied van predi-
king en geestelijk leiderschap was de heilige Antonino Pierozzi, die Gallonio in 
zijn verhandeling over nog niet gecanoniseerde heiligen had opgevoerd. Deze 
dominicaan en aartsbisschop van Florence leefde halverwege de vijftiende 
eeuw. Hij staat bekend als een praktische zielenherder, die in zijn preken en 
moraaltheologische werken speculatie vermeed en vooral situaties uit het 
dagelijks leven van de Florentijnen besprak. In Florence bloeiden de ontwikke-
ling en praktische toepassing van geometrische inzichten, zoals de schaalpro-
jectie van driedimensionale ruimtes en het cartografische rooster, inzichten die 
bijdroegen aan de grafische representatie van mechanica en technologie. 
Antonino gebruikte bijvoorbeeld de optica, een afgeleide van de geometrie, als 
een bron van metaforen voor zijn preken. Zo beschreef hij de goddelijke genade 
als een lichtstraal die op het middaguur de aarde onder een rechte hoek treft en 
daardoor het meeste warmte afgeeft.26 De aartsbisschop gebruikte in zijn 
werken aardse verworvenheden die in zijn eigen tijd de aandacht trokken. 
Antonino was nauw verbonden geweest met het dominicaner klooster van San 
Marco waar Neri in zijn jonge jaren een deel van zijn religieuze vorming heeft 
genoten. De heilige aartsbisschop was later voor Neri een voorbeeld om na te 
volgen.27 Gallonio kon via zijn eigen spirituele vader uit een lange traditie 

                                                 
25 Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus, 134-135. Hoewel Gallonio suggereert een 
niet nader geïdentificeerde zegsman te citeren, is mij nergens uit gebleken dat dit zinnetje 
meer was dan een eenvoudig gezegde. Voor het gebruik ervan als gemeenplaats in Veneti-
aanse uitvinderprivileges en door de Duitser Heinrich Zeisin, auteur van een machinethea-
ter dat vroeg in de zeventiende eeuw uitkwam: Popplow, Neu, nützlich und erfindungsreich, 
118. 
26 Edgerton, The heritage of Giotto’s geometry, 102-105. Voor Antonino Pierozzi en zijn 
gebruik van beelden uit het leven van de Florentijnse middenklasse in zijn moraal-
theologische werken: Maria Pia Paoli, ‘Antonino da Firenze O.P. e la direzione dei laici’ in: 
Gabriella Zarri ed., Storia della direzione spirituale III L'età moderna (Brescia 2008) 85-130, 
aldaar 90-92, 98-99. 
27 Antonio Cistellini, San Filippo Neri, l’Oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e 
spiritualità (Brescia 1989) I, 19. Neri bezat twee werken van de Florentijnse aartsbisschop, 
en bovendien een geschilderd portret. Costanza Barbieri, ‘“Invisibilia per visibilia”: S. Filippo 
Neri, le immagini e la contemplazione’ in: La regola e la fama. San Filippo Neri e l’arte 
tent.cat. (Milaan 1995) 64-79, aldaar 64-66, 72 n. 48. 
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putten van de inzet van mechanische beelden ten behoeve van geestelijke 
verheffing. 

Gallonio’s mede-oratoriaan Bozio heeft in zijn tweedelige publicatie 
over de tekens van de ware kerk, De signis ecclesiae Dei, enkele hoofdstukken 
gewijd aan de intellectuele en praktische verworvenheden van de katholiek 
christelijke samenlevingen. Ook voor hem was dit een retorische exercitie, 
waarvan de polemische doelstelling nog explicieter was dan die van Gallonio in 
het martelaarstraktaat. Bozio had zijn werk samengesteld om aan te tonen dat 
de katholieke kerk in alle opzichten de enige ware kerk van God was, en dat de 
protestantse kerken slechts onheil konden brengen. Hij voerde daartoe theolo-
gische punten aan, zoals de noodzaak van de sacramenten en het nut van het 
bidden tot Maria en tot de heiligen, en historische en juridische punten, zoals 
de continue opeenvolging van de pausen sinds de tijd van Petrus en de recht-
vaardigheid van het canonieke recht. Daarnaast somde hij ook hoogtepunten 
op van deugdzaamheid, filosofie en vrije en mechanische kunsten. In het 
hoofdstuk ‘Peritia catholicorum in omnibus disciplinis’, over de deskundigheid 
van katholieken in alle disciplines, noemt hij onder meer diegenen die zich 
hebben onderscheiden in de ontwikkeling van navigatie, scheepsbouw, water-
bouwkunde, astronomisch instrumentarium, kranen, klokken, boekdrukkunst 
en de bril.28 Bozio interpreteerde deze uitvindingen als hemelse verworvenhe-
den, herleidbaar tot de goddelijke genade. De boekdrukkunst was ‘door de 
katholieken op hemelse manier aan de aarde gegeven’.29 Anders dan Gallonio 
benadrukte Bozio juist het nut van deze producten van het menselijke streven 
de wereld te beheersen. Terwijl Bozio de algemeen geldende bewondering voor 
technische ontwikkelingen probeerde te annexeren voor de kerk van Rome, zag 
Gallonio in het geheel geen noodzaak de techniek positief te waarderen. Voor 
hem waren de geestelijke ontwikkeling en de lijdzaamheid die dit in wereldlijke 
zaken met zich meebracht, van grotere waarde. 

Gallonio was niet de enige die de toegevoegde waarde van technische 
en filosofische innovaties beperkt vond, en zijn medestanders waren niet 
alleen geestelijken. Ook sommige geleerden en technici sloegen het scheppende 
genie van de moderne mens laag aan. Terwijl lieden als Besson, Errard en 
Ramelli in hun rijk geïllustreerde publicaties indruk probeerden te maken met 
het vernuft van de eigentijdse mens, hielden anderen hun blik streng gericht 
op de verworvenheden van de oudheid. Andrea Bacci bijvoorbeeld, gedurende 
drie decennia docent geneeskunde aan de universiteit La Sapienza van Rome 
en bekend om zijn balneologische studies, was geen voorstander van nieuwe 
zienswijzen in de waterhuishouding. Bij de beoordeling van de drinkbaarheid 
van water en de bestrijding van overstromingen gaf hij expliciet de voorkeur 
aan antieke literaire bronnen boven de expertise van tijdgenoten. Voor zowel 

                                                 
28 Carlo Poni, ‘Economia, scienza, tecnologia e controriforma: la teologia polemica di Tom-
maso Bozio’ in: Paolo Prodi en Wolfgang Reinhard ed., Il Concilio di Trento e il moderno 
(Bologna 1997) 503-542, aldaar 509-527. 
29 ‘per catholicos orbi caelitum data’, ibid., 514. 
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bouwkundige inzichten als de organisatie van de verantwoordelijke instanties 
volgde hij voorbeelden uit de antieke keizertijd.30  

Zijn oordeel over het belang van innovaties stond haaks op dat van 
Modio. Eerder is al vermeld hoe Modio voorkomt in Gallonio’s Vita van Neri, 
niet als vernieuwer, maar als boeteling.31 Bacci is daarentegen de enige eigen-
tijdse medicus uit wiens werk Gallonio inhoudelijk voor zijn eigen geschriften 
heeft geput. De priester bespreekt in het martelaarstraktaat de gewoonte bij 
Romeinen om misdadigers en christenen in de baden te vermoorden. Hij 
beredeneert omstandig dat de heilige Cecilia, opgesloten in een badcomplex, 
gedurende een etmaal aan hete lucht werd blootgesteld in het laconicum of 
sudatorium, de zweetruimte in de Romeinse thermen. Dit was immers de enige 
ruimte waar de lucht heet was, terwijl in de volgende ruimte, het calidarium, 
het water heet was. Gallonio verwijst voor deze redenering naar werken van 
Galenus, Celsus en Aulus Gellius en, als enige eigentijdse geschrift, naar De 
thermis van Andrea Bacci.32 Zijn keuze van auteurs sluit aan bij zijn onverschil-
ligheid ten opzichte van het menselijke vermogen nieuwe techniek van enige 
waarde uit te denken. 

Ook in de militaire technologie overschaduwde de oudheid bij sommi-
ge auteurs de moderne vindingen. De oudheidkundige studies naar het Ro-
meinse leger en militair materieel van Lipsius, maar ook bijvoorbeeld de mili-
tair-technologische beschouwingen van Alfonso Chacón in zijn oudheidkundige 
boek over de zuil van Trajanus, zijn vanuit een ander perspectief geschreven 
dan de machinetheaters, die militaire constructies als nieuwe inventies presen-
teerden.33 Lipsius en Chacón reconstrueerden de verworvenheden van de 
antieken, de auteurs van de machinetheaters bedachten zelf mechanische 
oplossingen. Het geloof in de superioriteit van de Oudheid en het geloof in de 
menselijke vooruitgang hoefden elkaar overigens niet uit te sluiten. Girolamo 
Maggi (†1572), een schrijver over militaire zaken die veel uit de Oudheid putte, 

                                                 
30 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 332-333, 339; Richard Palmer, ‘“In 
this our lightye and learned tyme”: Italian baths in the era of the Renaissance’ in: Roy Porter 
ed., The medical history of waters and spas (Londen 1990) 14-22, aldaar 15-19; Cesare 
d’Onofrio, Le fontane di Roma (Rome 1986) 39-42. Bacci vervulde tussen 1567 en 1599 in 
de meeste jaren waarvoor in de rollen van de Sapienza het academisch personeel is geregi-
streerd, de functie van docent simplicia: Emanuele Conte ed., I maestri della Sapienza di 
Roma dal 1514 al 1787: i rotuli e le altre fonti (Rome 1991) I, 47, 69, 110, 122, 131, 135, 
140, 145, 149. 
31 Zie § 4.2. 
32 Hoewel Gallonio het werk van Bacci in zijn annotatie De balneis noemt, bedoelt hij 
ongetwijfeld De thermis: Andrea Bacci, De thermis libri septem (Venetië, Valgrisi, 15882 
[1571]). 
33 Alfonso Chacón, Historia utriusque belli Dacici a Traiano Caesare gesti (Rome, Zanetti en 
Tosi, 1576). Voor het oordeel dat dit werk meer een studie naar militaire technologie was, 
dan een studie naar de geschiedenis van de Dacische oorlogen: Ingo Herklotz, Cassiano dal 
Pozzo und die Archäologie des 17. Jahrhunderts (München 1999) 222-225. 



Hoofdstuk 5 
 

 196

werd in 1570 door het Venetiaanse stadsbestuur ingezet voor de verbetering 
van de verdedigingswerken van de Cypriotische stad Famagusta. De Consiglio 
dei Dieci besloot de antiquarisch georiënteerde geleerde met zijn onwaarschijn-
lijke en fantastische plannen het voordeel van de twijfel te gunnen, juist met 
een beroep op de altijd groter wordende vindingrijkheid van de mensen.34 Het 
geloof in de toegevoegde waarde van innovaties vereiste niet altijd dat de 
uitvinder de antieke boeken dichtsloeg en uitsluitend op de eigen ervaring 
afging. 

Van Gallonio hoefde geen lofprijzing te worden verwacht op de uitvin-
ders van de drukpers, het kanon of het kompas. De inventies die hij beschreef 
waren per definitie tekens van de ijdele hoop van de mensheid zichzelf te 
verheffen. Wanneer hij een autoriteit nodig had om zich op te beroepen, vol-
stond een klassieke bron. Dat een katrol bijvoorbeeld een wieltje was, en geen 
lier, bleek afdoende uit Vitruvius. Het was een bronzen of houten wieltje dat 
met behulp van een koord om een as kon ronddraaien.35 Gallonio raadpleegde 
hiervoor zijn eigen exemplaar van De architectura van Vitruvius, in de eerste 
geïllustreerde editie verzorgd door fra Giocondo (1435ca.-1515). Het tiende 
boek daarvan ging over machinerie.36 [afb. 5c] 
 Gallonio volgde overigens ook de antieke literaire traditie met betrek-
king tot wapentuig en machinerie niet altijd trouw. Voor Gallonio hoefden de 
mechanieken ten behoeve van de folteringen waaraan martelaars werden 
blootgesteld, niet precies gelijk te zijn aan het oorlogstuig waaraan hij het 
spiegelde. De noodzaak de martyrologische overlevering consequent te inter-
preteren dwong Gallonio soms tot een onelegante spagaat. In het Vierde boek 
der Maccabeeën kwam de catapulta voor. Gallonio noemt de gangbare beteke-
nis van de catapult, een oorlogsmachine om pijlen mee af te schieten, zoals met 
de ballista stenen werden afgeschoten. In Poliorceticon had Lipsius een hoofd-
stuk opgenomen over deze twee termen, de catapult en de ballista, en de 
ontwikkeling van de betekenis van die termen in de loop van de Oudheid.37 
Volgens Gallonio was de catapult als oorlogsmachine echter iets anders dan de 
catapult als foltering. Als folterinstrument was het een soort voetboei. Uit deze 
bewering blijkt vooral de behoefte de martyrologische betekenis van overgele-

                                                 
34 ‘Le molte inventioni che nelli antiqui tempi et nelli moderni ancora sono state ritrovate 
dall’ingegno delli homini, le quali prima che fussero poste in uso sariano state giudicate 
impossibili, fanno credere che anco al presente si ne possano ritrovare de simili et de 
maggiori, essendo che li humani ingegni sempre più s’assotigliano.’ Geciteerd uit de beraad-
slagingen van het Consiglio dei Dieci in J.R.Hale, ‘Girolamo Maggi: a Renaissance scholar 
and military buff’, Italian studies: a quarterly review 40 (1985) 31-50, aldaar 39-40. 
35 ‘Trochlea (ut ex Vitruvii lib. 10. cap. 2. 3. 4. 5. & 11. constat) tractorii generis est machina, 
cum aereo, aut ligneo orbiculo, sive rotula, quae per axiculum versatur traiecto fune duc-
tario.’ Gallonio, De sanctorum maryrum cruciatibus, 40. 
36 Vitruvius, De Architectura ed. fra Giocondo (Florence, Giunta, 1513). Voor deze editie: 
Lucia A. Ciapponi, ‘Fra Giocondo da Verona and his Edition of Vitruvius’, Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes 47 (1984) 72-90. Gallonio bezat hiervan een exemplaar: 
ASR, Notai A.C. Vol. 66 f. 131vo. 
37 Lipsius, Poliorceticon, 119-124. 
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verde hagiografische teksten in stand te houden, niet de interesse voor de 
verschillende mechanische realisaties van de catapult. Gallonio ging dan ook 
voorbij aan plaatsen waarin de catapult als ballistisch instrument werd be-
schreven, zoals de antieke schrijvers die Lipsius opvoerde: Livius, Caesar, 
Ammianus Marcellinus en Vegetius. Voor de catapult als voetboei verwijst 
Gallonio naar de historicus Suidas en de dichter Plautus.38  
 Gallonio heeft de machinerie die de eerzuchtige aristocratie gebruikte 
voor haar wereldlijke triomfen, omgedraaid en uitgestald als het instrumenta-
rium van het martelaarschap. De machines hadden geen inherent belang als 
product van de menselijke geest en hoefden ook niet te voldoen aan de karak-
teristieken van de werktuigbouwkundige traditie. De martyrologische instru-
menten waren toch in de eerste plaats emblemen van Gods genade en van de 
lijdzaamheid van de martelaars, die aandacht verdienden van de katholieke 
adel. 
 

5.3 Technische werking 
Gallonio was primair geïnteresseerd in martyrologie, niet in techniek. Toch 
stond hij in sommige gevallen wel voor de opgave zijn beweringen en recon-
structies te ondersteunen met logische redeneringen met betrekking tot de 
techniek van de apparaten. Vooral in de Latijnse editie van het martelaarstrak-
taat neemt de priester op sommige plaatsen deel aan debatten over de techni-
sche aspecten van oudheidkundige kwesties. De reconstructie van de equuleus, 
waarmee Gallonio in discussie trad met de oudheidkundige Carlo Sigonio en de 
militair technicus Girolamo Maggi, is hiervan een sterk voorbeeld. Dergelijke 
discussies dienden niet alleen om de betekenis van in vergetelheid geraakte 
termen te achterhalen, maar ook om een zuiver vocabulaire te creëren voor het 
beschrijven van contemporaine gebeurtenissen. 
 
Betrouwbare bronnen en technische logica 
De martyrologie, niet de techniek had Gallonio’s interesse. Toch zag Gallonio 
zich in sommige gevallen gedwongen zijn beweringen en reconstructies te 
ondersteunen met redeneringen over technische aspecten van het martelaar-
schap. Gallonio lette zorgvuldig op de fysieke consequenties van wat in de 
handelingen van de martelaars te lezen viel. Neem het martelaarschap van de 
heilige Anastasia. Deze jongedame had in de derde eeuw bloot gestaan aan een 
serie zeer akelige kwellingen. De bestuurder Probus liet haar op een wiel bin-
den en dit ronddraaien, zodat haar botten tussen het wiel en de grond braken 
en haar pezen knapten. Hij liet vervolgens haar vlees openscheuren, de borsten 
afsnijden, de nagels uittrekken, de tong uit de keel rukken, en de tanden trek-

                                                 
38 ‘Catapulta nonnumquam sumitur pro machina bellica ad iaciendas sagittas fabricata, sicuti 
balistae ad iaciendos lapides; hic autem sumitur pro instrumento torquendi. hinc Suidas ait 
esse tormenti genus, dicens, vinculis manuum, catapultis pedum. & Plautus, te nervo 
torquebo itidem, ut catapultae solent.’ Gallonio, De sanctorum maryrum cruciatibus, 35. 
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ken. Anastasia kreeg hierbij dorst en vroeg om water, wat een geloofsgenoot 
haar gaf. Uiteindelijk liet Probus haar buiten de stad onthoofden.39  
 De manier waarop Anastasia stapsgewijs lichaamsdelen verloor, is te 
lezen als een metafoor om zich geheel en al, met huid en haar over te geven aan 
God. In de tekst wordt hierop ook gezinspeeld wanneer Anastasia de hoop 
uitspreekt dat ieder afzonderlijk ledemaat de lof van God zou zingen.40 Gallo-
nio wilde zijn publiek er echter toch van overtuigen dat de beschreven gebeur-
tenissen daadwerkelijk zo hadden plaatsgevonden. Hij legt in een aantekening 
uit dat het misschien wonderlijk leek dat Anastasia kon vragen om drinken, 
hoewel ze geen tong meer had en ook geen handen om mee te gebaren. Het was 
echter het privilege van martelaars, te kunnen praten zonder tong. Uiteraard 
verantwoordde Gallonio zijn bewering door middel van bronvermeldingen. De 
heilige Placidus had tijdens folteringen zonder tong nog goed kunnen praten, 
zoals te lezen viel in de historia van zijn zus, de heilige Flavia. Gregorius de 
Grote had in de Dialoghi bovendien bisschoppen besproken die konden praten 
hoewel hun tong was uitgerukt. Om eventuele twijfel weg te nemen, heeft 
Gallonio nog een praktisch alternatief toegevoegd. Het was ook mogelijk dat 
Anastasia, hoewel haar handen waren afgesneden, haar wensen kenbaar had 
gemaakt door te wenken met het restant van haar armen.41 
 Dezelfde combinatie van literaire ontleningen en logische redenerin-
gen ligt ten grondslag aan veel van Gallonio’s reconstructies van martyrologi-
sche instrumenten. Pierpaolo Crescenzi, de rechter en jongere broer van Gia-
como, noemt deze twee elementen uitdrukkelijk in zijn voorwoord bij de 
Latijnse editie van Gallonio’s martelaarstraktaat. De auteur vermeed volgens 
Crescenzi alle schijn van onjuistheid, door de details van zijn verhandeling te 
funderen op stevige redeneringen en bovendien te onderbouwen met de meest 
gezaghebbende auteurs.42 Vooral in deze Latijnse editie probeerde Gallonio met 
behulp van technische logica en betrouwbare bronfragmenten het martyrologi-
sche instrumentarium realistisch te reconstrueren. 
 Een goed voorbeeld van hoe Gallonio betrouwbare bronnen en techni-
sche logica combineert bij het reconstrueren van de mechaniek van martelin-

                                                 
39 Gallonio, Historia delle sante vergini romane, 199-202. 
40 ‘[..] deh fammi una volta dividere in più parti le membra; ordina, che mi si tagli la lingua, le 
mani, le ungie, mi si cavino i denti, essendo che quanta io sono tutte le parti del corpo mio, 
tutta mi debbo al mio Creatore, e questa è stata del continuo l’ardentissima sete del mio 
cuore, che egli restasse in ciaschuna parte delle mie membra glorificato, e che esse poi avanti 
il suo trono regale fossero con la beltà, e l’ornamento della sincera confessione mia presen-
tate.’ Ibid., 199. 
41 ‘Si potrebbe ancora dire, che se bene l’erano state tagliate le mani, con tutto ciò poteva ella 
col restante del braccio con cenni domandar da bere: e questo basti.’ Ibid., 202-203. 
42 ‘Sunt enim singula quaeque (id quod inter legendum passim occurret) tum firmissimis 
probata rationibus, tum etiam ita gravissimorum hominum sententiis & auctoritate firmata, 
ut non mendacium modo, sed ipsius etiam mendacii suspicionem vitare facillime possint.’ 
Antonio Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus liber (Rome, Congregazione 
dell’Oratorio en Zannetti, 1594) f. +3ro (ongepagineerd voorwoord aan de lezer van Pier 
Paolo Crescenzi). 
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strumenten, is zijn bespreking van de equuleus. Dit instrument was een rek 
waaraan het slachtoffer werd vastgebonden en uit elkaar getrokken. Gallonio 
wijdde aan de equuleus in het Italiaanse traktaat een heel hoofdstuk en in de 
Latijnse versie is het gedeelte over dit apparaat veruit de langste verhandeling 
over een enkel martelinstrument.43 Gallonio legt in beide edities uit hoe de 
equuleus eruit moet hebben gezien, hoe het apparaat werkte en hoe de onder-
delen heetten waaruit het was opgebouwd. In de Latijnse editie wordt alles 
voorafgegaan door een kort overzicht van de ideeën van anderen over het 
apparaat. Gallonio leunde bij zijn bespreking van de equuleus sterk op wat zijn 
ordegenoot Bozio erover had geschreven.44 Hij leverde bovendien uitvoerig 
kritiek op de ideeën van Carlo Sigonio.45 
 Sigonio, de humanist uit Modena, heeft zich vooral beziggehouden 
met Romeinse geschiedenis en oudheden. Hij had filosofie en medicijnen 
gestudeerd en was docent klassieke talen en geschiedenis aan de universiteiten 
van Padua en Bologna. Hij publiceerde filologische studies over onderwerpen 
die tegenwoordig onder staatsinrichting, institutionele geschiedenis en chro-
nologie vallen: boeken over de republiek van Athene, over de Romeinse repu-
bliek, over het Romeinse keizerrijk en over middeleeuws Italië.46 Hij schreef 
echter ook over kerkhistorische en hagiografische onderwerpen. Zo herzag hij 
in opdracht van kardinaal Gabriele Paleotti (1524-1597) de liturgische lezingen 
van Bologna’s beschermheilige Petronius.47  
 Vele van zijn boeken hebben, net als de Annales Ecclesiastici van 
Baronio, een annalistische opzet, aan de hand van de ambtsperiodes van be-
stuurders. Sommige werken zijn daarentegen, net als de martelaarstraktaten 
van Gallonio, thematisch gestructureerd. Een voorbeeld hiervan is De iudiciis, 
een studie naar de praktijk van de Romeinse rechtsgang. Gallonio reageerde in 
de passages over de equuleus op dit werkje.48 In De iudiciis bespreekt Sigonio 
zaken als de herkomst van rechters, het functioneren van juryrechtspraak en 

                                                 
43 Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 34-41; Idem, De sanctorum martyrum 
cruciatibus, 47-68. 
44 ‘Disconvengono poi in assegnargli la forma: intorno à che, per fuggire troppa lungezza, mi 
sono risoluto riferire l’opinione del P. Thomaso Bozzi, la quale tra tutte le altre mi è parsa 
più conforme al vero, narrata da lui nell’historia che ha scritta de’nostri santi Papia, e 
Mauro, non ancor data in luce; [..]’, Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 35-36; 
‘Fuit huius opinionis P. Thomas Bozius nostrae Congregationis sacerdos, in historia, quam 
de sanctis martyribus Papia & Mauro descripsit, nondum excusa.’ Gallonio, De sanctorum 
martyrum cruciatibus, 49. De historia van Papias en Maurus van de hand van Bozio is nooit 
uitgekomen. Een reconstructie van de equuleus van zijn hand is wel bewaard gebleven: 
BibVal Ms. N.76 ff. 209ro-210ro. 
45 Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 38-39; Idem, De sanctorum martyrum 
cruciatibus, 54-63. 
46 William McCuaig, Carlo Sigonio. The changing world of the late Renaissance (Princeton 
1989) 3-95. 
47 Ditchfield, Liturgy, sanctity and history, 63-66. 
48 Ik heb de editie geraadpleegd, uitgegeven door de erven Wechel: Carlo Sigonio, Opera 
omnia (Hanau, Wechel, 1609). 
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de richtlijnen voor het horen van getuigen.49 De uiteenzetting over de equuleus 
is slechts een van de circa twintig onderwerpen die aan bod komen. 
 Volgens Sigonio was de equuleus aanvankelijk een instrument om 
bekentenissen af te dwingen van misdadigers en slaven. Later zou het apparaat 
vooral hebben gediend om pijn toe te brengen, met name tijdens christenver-
volgingen. Hij beschrijft het als een houten raamwerk. Dit raamwerk kon uit- 
en ingeklapt worden. Men kon er met koorden een slachtoffer bij de armen en 
benen aan vastbinden. Door het raamwerk uit te klappen kon men de botten 
van het slachtoffer uit elkaar trekken. In die toestand kon het rechtop worden 
gezet, zodat het slachtoffer eraan bungelde als aan een kruis.50 Sigonio verwijst 
in zijn betoog naar verscheidene bronnen: de heidense auteurs Cicero, Quinti-
lianus, Seneca, Suetonius, Pomponius en Valerius Maximus en bovendien de 
christelijke schrijvers Prudentius, Cyprianus en Sozomenus. Voor de geleerde 
uit Modena gold evenzeer als voor Baronio en Gallonio het principe van de 
gelijkwaardigheid van de bronnen. Teksten van redenaars, dichters en historici, 
heidens en christelijk, in het Latijn en in het Grieks, gebruikte hij door elkaar. 
 Gallonio documenteert zijn afwijkende opvatting over de equuleus in 
de Latijnse editie van het martelaarstraktaat uitvoerig en weerlegt de recon-
structie van Sigonio element voor element. De priester had een horizontale 
balk met aan de uiteinden wieltjes in gedachten, steunend op vier poten. [afb. 
5l] Het slachtoffer lag hierop op zijn rug, hoog boven de grond. De touwen 
waarmee de handen en de voeten van het slachtoffer waren vastgebonden, 
liepen over de wieltjes aan de uiteinden van de balk naar assen die konden 
worden aangedraaid. De beulen trokken het slachtoffer soms strak langs de 
balk en lieten hem hier soms losjes onder bungelen.51 Voor de vorm van het 

                                                 
49 McCuaig, Carlo Sigonio, 165-168, 349. 
50 ‘Quis vero, aut qualis Eculeus fuerit, qui inter antiqua tormentorum genera numeratur, 
nemo adhuc litteris prodidit. Quantum autem ex veterum non levissimis elici monumentis 
potest, Eculeus catasta fuit lignea, cochleata, ad intendendum ac remittendum apta, atque 
ad torquendos homines, ut in facti veritas eliceretur, instituta. Tormenti vero genus erat 
huiusmodi: Ubi catastae huic brachia, pedesque eius, qui torquendus erat, nervis quibusdam, 
quae fidiculae dicebantur, alligaverant, tum catasta intenta, atque in altum erecta, ut ex eo, 
quasi ex cruce quadam miser ille penderet, primum compagem ipsam ossium illius divel-
lebant, deinde candentibus eiusdem corpori laminis admotis, atque bisulcis ungulis ferreis 
lateribus laniatis, doloris acerbitatem augebant. [..] Extorquendae autem de servis veritatis 
caussa, eculeum adhibitum fuisse, & supra significavimus, cum de quaestionibus diximus, & 
docet Cicero [..]. Translatus est inde eculeus ad cruciandos homines, & acerbiore supplicio 
afficiendos. quod in Christianis martyribus patuit.’ Sigonio, ‘De antiquo iure civium Roma-
norum, Italiae, provinciarum, ac Romanae iurisprudentiae iudiciis, libri 11’ in: Idem, Opera 
omnia, 456-457. 
51 Hoewel Gallonio de verschillende elementen van zijn beschrijving op vele plaatsen her-
haalt, komen ze in de volgende passage alle redelijk bondig samen: ‘Ut autem clarius & 
dilucidius, quae paulo ante & quae proxime de equuleo diximus, percipiantur; sciri convenit, 
consuevisse veteres hoc modo equuleum construere. Praeparabant initio operis faciundi 
stipitem rectum, longitudinis latitudinisve convenientis: in cuius extremis partibus, ipsorum 
industria aliquantulum excavatis, duas striatas rotulas, quae per axiculos verti possent, 
indebant: tum deinde, ut ex omni parte elevatus remaneret e terra, desumebant quatuor 
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apparaat en de positie van het slachtoffer verwijst Gallonio naar dezelfde 
bronfragmenten als Sigonio, hoewel niet steeds naar dezelfde fragmenten voor 
hetzelfde onderwerp. Voor de touwen die om een as konden worden aange-
draaid, betrekt hij echter ook Vitruvius bij de discussie. Deze had in De archi-
tectura windassen beschreven waarin hefbomen waren gestoken, om met 
behulp van een touw een groot gewicht voort te bewegen of op te tillen. Dit 
vitruviaanse mechanisme paste beter bij het apparaat op vier poten dat Gallo-
nio zich voorstelde, dan bij het soort uitvouwbare raamwerk dat Sigonio had 
beschreven. De priester zag een instrument voor zich waarmee met veel kracht 
een lichaam uit elkaar kon worden getrokken.52 
 In een aantal onderdelen van de kritiek die Gallonio leverde op Sigo-
nio’s reconstructie van de equuleus, kwamen naast de gezaghebbende antieke 
bronteksten ook de ‘stevige redeneringen’ van Crescenzi van pas, de logische 
argumenten. Sigonio had gesteld dat de equuleus gaten had waar het slachtof-
fer zijn voeten in moest steken. Dit was toepasselijk voor een raamwerk dat de 
beul vervolgens kon uitklappen. Als de voeten van het slachtoffer in een hou-
ten raam werden gestoken, en dat raam vervolgens werd uitgeklapt, zou het 
slachtoffer breder worden. Seneca had echter duidelijk geschreven dat het 
slachtoffer op de equuleus niet breder, maar langer werd. Volgens Gallonio had 
Sigonio zijn brontekst, een passage bij Eusebius, dan ook verkeerd opgevat. 
Deze passage ging volgens de priester niet over de equuleus, maar over voet-
boeien die in de gevangenis werden gebruikt.53 Sigonio had ten slotte beweerd 

                                                                                                                   
ligna eo paulo arctiora, atque minora, quae deinceps clavis ferreis non longe ab ultimis 
stipitis partibus affigentes, fabricabant machinam quatuor quasi pedibus veri equi instar 
insistentem. Quo peracto, si quis ibi equuleo torquendus aderat, in ipsum, vi cruribus 
devaricatis, coniiciebatur. Post haec tortores funiculos aliquos sumentes, illorum altero 
cruciandi pedes, altero manus post tergum reiectas atque distortas vinciebant. Tunc rotulis, 
sive orbiculis funiculos praedictos immittentes, & ad machinulam aliquam equulei pedibus 
affixam, succulae (ut nobis probatur) similem, eosdem referentes, efficiebant, brachiorum 
ductu machinulam versantes, ut funiculi circa eam se involventes, extenderentur; & dein-
ceps, ut illis alligatus, dorso super equuleum, & facie ad caelum versa, pariter extenderetur. 
Verum cum iterum ac saepius in machinula vertenda defatigari non desisterent, & ex hoc 
singula iam vincti membra, cunctis compagibus resolutis, essent distracta, longo temporis 
spatio vel sic eum permanere sinebant; vel, Iudice annuente, funiculos relaxantes, incurvum 
ac pendulum sub equuleo cadere, non sine maximo dolore faciebant.’ Gallonio, De sancto-
rum martyrum cruciatibus, 50-51. 
52 ‘Has autem machinulas fuisse in equuleo, praeter id quod ex Eusebio asseruimus, posset 
etiam fortasse confirmari ex his, quae habet Vitruvius lib. 10. cap. 2. 3. & 4. tractans de 
trochlearum usu, atque de aliis tractoriis machinis, ut de ergata, & succulis: docet enim, 
ductarium funem per trochleam, quam nonnulli etiam rhecamum dicunt, traiectum, debere 
postremo, ut onera per ipsum sublevari, vel dimoveri queant, ad aliquam machinam referri.’ 
Ibid., 53-54. 
53 ‘Nunc agamus de genere illo compedum, quo rei in carcere positi, iniectis ad quartum vel 
quintum foramen pedibus, ad perennem cruciatum detinebantur. Sensit de hoc Sigonius 
loco praedicto, non aliud esse ab equuleo, sed prorsus idem cum illo: quod certe dici nulla 
ratione potest: tum quia hoc damnati homines latiores fiebant, illo vero (ut supra ex epistola 
67. Senecae retulimus) longiores: [..]’, ibid., 63. 
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dat de pijn van het slachtoffer werd verlicht wanneer de koorden van het 
equuleus werden ontspannen. Dit zou kloppen, als het slachtoffer met die 
koorden aan een raamwerk was bevestigd, dat eerst werd uitgeklapt en dan 
weer ingeklapt. Gallonio merkte echter op dat het slachtoffer volgens de bron-
teksten na het ontspannen van de koorden met gekromd lichaam onder de 
equuleus bungelde. Dit was volgens de priester niet de positie van iemand die 
rechtop aan een raamwerk was uitgerekt als aan een kruis, maar de positie van 
iemand die horizontaal langs een balk was uitgerekt en die hier vervolgens bij 
het ontspannen van de koorden met een ruk onder kwam te hangen. Gallonio 
concludeerde dan ook dat het ontspannen van de touwen geen verlichting van 
de pijn met zich meebracht, maar juist een extra pijnlijke val ten gevolge had.54 
Gallonio heeft al zijn creativiteit aangewend om zijn reconstructie van de 
equuleus plausibeler te laten lijken dan die van Sigonio. Het gezag van de 
antieken en de mechanische logica vulden elkaar daarbij aan. 
 Behalve Sigonio en Gallonio boog in dezelfde decennia een andere 
geleerde zich over de equuleus. Dit was in geheel andere omstandigheden. Toen 
hij het werk over de equuleus schreef, was Girolamo Maggi niet in de buurt van 
zijn bibliotheek. Maggi was de militair ingenieur die in 1571 hielp de Cyprioti-
sche stad Famagusta te verdedigen tegen de Ottomanen. Hij was geschoold als 
classicus en jurist. Ondanks het vertrouwen dat het Venetiaanse stadsbestuur 
in hem had gesteld, vielen de steden door de enorme Ottomaanse overmacht 
en raakte Maggi in Turkse gevangenschap. Als slaaf in Constantinopel schreef 
hij twee werkjes, die hij aan de ambassadeurs van de Franse koning en de 
Duitse keizer bij de Porte aanbood, opdat zij zijn vrijlating zouden bewerkstel-
ligen. Het mocht niet baten, Maggi werd in 1572 in de gevangenis gewurgd.55 
Het boekje over de equuleus kwam via omzwervingen in handen van een 
Duitse filoloog, Gotthard Jungermann, die het in 1609 met uitvoerige correc-
ties publiceerde, lange tijd na de dood van de auteur.56 

De tekst is maar voor de helft af. Maggi heeft wel gedetailleerd geci-
teerd uit zijn bronnen, hoewel Jungermann de citaten later op basis van het 
manuscript misschien heeft gecorrigeerd en aangevuld. Na een korte inleiding 
beschrijft Maggi in negen hoofdstukjes eerst wat voorgangers hebben beweerd 
over de equuleus - net als Gallonio in de Latijnse versie van het martelaarstrak-

                                                 
54 ‘Quod autem funiculis, qui extensi erant, laxatis, rei incurvatis corporibus sub equulei 
machinam caderent, testatur (ut alio omittamus) Ammianus Marcellinus lib. 16. [..] quibus 
verbis, [..], significavit auctor, augendi doloris gratia laxatos fuisse funiculos, & non (ut 
Sigonio, eumque sequentibus placuit) eiusdem remittendi causa: arbitratus est quippe vir 
iste lib. 3. de iudiciis cap. 18. consuevisse veteres, remittendi doloris studio, funiculos, 
quibus in equuleo reorum corpora erant extensa, relaxare. [..].’ Ibid., 54. 
55 Voor Girolamo Maggi en diens rol bij de belegering van Nicosia en Famagusta: Hale, 
‘Girolamo Maggi’, passim. 
56 Girolamo Maggi, De equuleo hactenus incognito liber ed. Gottfried Jungermann (Hanau 
1609). Ik heb het geraadpleegd, zoals opgenomen in een nieuwe uitgave van het martelaar-
straktaat: Antonio Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus liber ed. Raphael Trichet 
du Fresne (Parijs, Cramoisy, 1660). 
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taat. Hij noemt wel veel meer auteurs dan Gallonio, onder wie vele moderne: 
Lorenzo Valla, Ambrogio Calepini, Raffaele Regio, Andrea Alciati, Aldo Manu-
zio, Conrad Gesner, Girolamo Cardano en ten slotte ook Carlo Sigonio. Maggi 
was kritisch over de opvattingen over de equuleus van al deze schrijvers. 
 Het laatste hoofdstukje dat Jungermann heeft uitgegeven, is een 
verzameling losse opmerkingen van Maggi, in combinatie met fragmenten uit 
antieke bronnen. Dit had Maggi’s eigen reconstructie moeten zijn van de 
equuleus. Zijn opvatting over de werking van de equuleus lijkt in grote lijnen 
overeen te komen met die van Gallonio. Hij legt met veel bombarie uit dat het 
woord equuleus natuurlijk was afgeleid van equus en dat het apparaat dus vier 
poten moest hebben. Verder betoogt Maggi dat de slachtoffers op de equuleus 
langer werden, afgaande op Seneca. Hij verwijst naar Vitruvius en Oribasius 
voor de as die aan de equuleus vast zou hebben gezeten, waaraan een hefboom 
was bevestigd om meer kracht uit te oefenen op het lichaam. Deze aantekenin-
gen zijn afgewisseld met de bekende citaten uit Valerius Maximus, Quintilia-
nus en Prudentius. Hoewel Maggi het betoog met zijn eigen ideeën over de 
equuleus niet heeft kunnen uitwerken tot een volledige tekst, zijn de argumen-
ten in hoofdlijnen wel te volgen. Maggi’s baseerde zijn mechanische recon-
structie van de equuleus op nagenoeg dezelfde antieke bronnen als Sigonio en 
Gallonio. Zijn reconstructie komt dicht bij die van Gallonio.  
 De reconstructie van de equuleus is een sterk voorbeeld van hoe 
Gallonio in de technische aspecten verder ging dan voor een devotioneel werk 
strikt noodzakelijk was. Uit deze bespreking van hun ideeën over de equuleus 
blijkt dat geleerden met schijnbaar geheel verschillende achtergronden zich 
konden uitspreken over dezelfde kwestie. De activiteiten van Gallonio, Sigonio 
en Maggi hadden duidelijk een eigen karakter. Desondanks stortten ze zich 
allen op hetzelfde probleem, de bouw, de functie en de werking van een com-
plex martelwerktuig. De discussie die Gallonio aanging met Sigonio over of het 
ontspannen van de koorden van de equuleus een verheviging of een verlichting 
van de pijn met zich meebracht, verliep via een reconstructie van de mechaniek 
van het apparaat. Ook over de overbrenging van de kracht dacht Gallonio na, 
onder verwijzing naar Vitruvius, net als de bouwkundige Maggi. In deze fol-
termachine kwamen hagiografie, rechtsgeleerdheid en werktuigbouwkunde bij 
elkaar. Dergelijke discussies dienden niet alleen om de betekenis van in verge-
telheid geraakte termen te achterhalen, maar ook om een zuiver vocabulaire te 
creëren voor het beschrijven van contemporaine gebeurtenissen en ervaringen. 
 
De actuele functie van mechanische reconstructies 
De bijdrage van Girolamo Maggi aan het debat over de equuleus, helaas post-
huum en onvoltooid gepubliceerd, is een pregnant voorbeeld van hoe de recep-
tie van klassieke thema’s verweven was met actuele ervaringen. Maggi was 
actief als bouwkundige ten behoeve van actuele oorlogshandelingen. Hij had 
een werkende machine willen reconstrueren met behulp van antieke bronnen. 
Het gebruik van martelaarsaktes en het bijbehorende taalgebruik was voor hem 
niet louter passieve receptie. De Toscaanse geleerde suggereert dit zelf in het 
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voorwoord, waarin hij zijn onderwerpkeuze motiveert: als gevangene moest hij 
onwillekeurig denken aan handboeien, voetboeien, gesels, kwellingen, bijlen en 
wrede manieren van ombrengen. De mens moet immers steeds denken aan wat 
hem voortdurend boven het hoofd hangt. Hierbij stonden hem eigentijdse 
martelmethodes voor ogen, maar ook antieke folteringen. Met name de ge-
dachte aan de equuleus drong zich vaak op, waar antieke auteurs het zo vaak 
over hadden, vooral in de levens van martelaars.57 De erudiete bespreking van 
deze antieke foltermethode was het resultaat van de extreme omstandigheden 
waarin Maggi zelf verkeerde. Ook Gallonio liet zich niet alleen inspireren tot 
zijn soms oeverloze uiteenzettingen over de betekenis van Latijnse termen 
door de wens antieke teksten te begrijpen, hij wenste ook waarneembare 
gebeurtenissen een juiste naam te geven. Hij wilde bijdragen aan een zuiver 
vocabulair om uiting te geven aan bestaande ervaringen. 
 Gallonio dacht daarom na over het effect van de instrumenten op het 
lichaam. In het vijfde hoofdstuk van zijn martelaarstraktaat, over instrumen-
ten waarmee de heidenen het vlees van christenen uit elkaar trokken, belandt 
hij bij een problematisch object, een tang die in de Sint Pieter is bewaard als 
heilige reliek. De tang was tijdens het pontificaat van Paulus III (1534-1550) 
uit de grond opgedoken bij werkzaamheden aan de Sint Pieter en werd be-
schouwd als instrument waarmee christelijke martelaars waren gefolterd.58 
Gallonio heeft dit voorwerp zelf bekeken, aanbeden en gekust.59 Hij heeft zich 
echter ook afgevraagd waartoe het object eigenlijk diende. Een van de middelen 
om de devotie te vervolmaken, was het rationeel reconstrueren van de werke-
lijke objecten en ervaringen die aan de martelaarsaktes ten grondslag hadden 
gelegen. Gallonio heeft de tang in de Sint Pieter vereerd en geanalyseerd. 

                                                 
57 ‘vincula, compedes, flagra, tormenta, secures, mortisque genera saevissima.’ Gallonio, De 
sanctorum martyrum cruciatibus, ed. Trichet du Fresne, 270.  
58 Zie voor deze tang, ook genoemd door Pirro Ligorio, Onofrio Panvinio en Antonio Bosio: 
Carmelo Occhipinti, Pirro Ligorio e la storia cristiana di Roma (da Costantino 
all’Umanesimo) (Pisa 2007) 365. Giovanni Severano, de oratoriaan die het werk van Bosio 
uitgaf, beschreef de tang als volgt: ‘Si vede in essa Chiesa [i.e. de Sint Pieter] medesimamen-
te un’Ungola, cioè una Tanaglia dentata, con la quale si dilaniavano le sacre carni de Martiri. 
Questa fù trovata à tempo di Paolo III. frà i Sepolcri de gl’istessi Martiri nella medesima 
Chiesa, e si può credere, che havesse servito à tormentare quei gloriosi Christiani, che furono 
fatti morire da Nerone nelli suoi Horti, come si disse: essendo soliti i fedeli di quei tempi 
sepellire, e riporre nelle Sepolture de Martiri gl’istromenti de Martirii loro, quando potevano 
haverli, che però se ne trovano tuttavia a i tempi nostri ne i Cemeterii sacri, che si scoprono.’ 
Giovanni Severano, Memorie sacre delle sette chiese di Roma e di altri luoghi, che si trovano 
per le strade di esse (Rome, Mascardi, 1630) 153-154. 
59 ‘Erano le ungule, secondo che si vede in quella, che sino al giorno di hoggi, nella sacrosanta 
Basilica Vaticana fra le reliquie si custodisce, da me veduta, & indegnamente toccata, e 
basciata, una specie di tanaglie di ferro, lavorate nel modo che hora si esplicerà.’ Gallonio, 
Trattato de gli instrumenti del martirio, 62; ‘Erant ungulae (sicut indicat illa, quae in hunc 
usque diem in basilica Vaticana inter sanctorum reliquias asservatur, a nobis licet indignis 
visa, &, ut par erat, venerata, & osculata) genus quoddam forcipis ferreae fabricatae eo 
modo, quo iam explicaturi sumus.’ Idem, De sanctorum martyrum cruciatibus, 129-130. 
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 Sommigen waren van mening dat het voorwerp een scorpio was, 
bekend uit vele martelaarslevens. Dat kon volgens Gallonio niet juist zijn. Zoals 
hij in het vierde hoofdstuk uiteen had gezet, waren de scorpiones knoestige 
takken om mee te slaan. Hij beeldde zich weer de werking van het instrument 
in, nu niet om de betekenis van een teksttraditie, maar van een concreet voor-
werp te achterhalen. Wie met de tang wilde slaan, moest de twee stukken ijzer 
die met een scharnier met elkaar waren verbonden stijf tegen elkaar houden. In 
dat geval zouden de punten die eraan zaten nergens toe dienen. Volgens Gallo-
nio was het dan ook logischer tussen de punten vlees te knellen en dit van 
het lichaam te scheuren.60 Het instrument kreeg op basis van deze beredeneer-
de werking een naam toegekend: ungulae, een klauw. Met deze naam kreeg het 
apparaat de plaats die het toekwam, in de categorie van instrumenten om vlees 
te scheuren die Gallonio in dit vijfde hoofdstuk behandelde. 

Een correct martyrologisch vocabulair was, behalve om voorwerpen te 
benoemen, ook nuttig om gebeurtenissen te kunnen duiden. De zorg om een 
juiste verwoording van het eigentijdse, religieus ingegeven geweld wordt heel 
concreet in de verslagen van de folteringen en executie van een tijdgenoot van 
de oratorianen. In 1584 schoot Balthasar Gerards (1557ca.-1584) in Delft prins 
Willem van Oranje (1533-1584) dood, de leider van de Nederlandse gewesten 
die in opstand waren gekomen tegen de katholieke koning Filips II (1556-
1598) van Spanje. Vrijwel onmiddellijk werd Gerards gegrepen en gevangen 
gezet. De Delftse overheid onderwierp de man gedurende enkele dagen aan een 
reeks gruwelijke folteringen. Vervolgens lieten de rechters hem in het openbaar 
terechtstellen, wat wederom gepaard ging met uitgebreid lichamelijk geweld. 
De beulen schroeiden zijn lichaamsdelen, zij sneden zijn lichaam open, rukten 
zijn hart uit en smeten het in zijn gezicht, zij vierendeelden hem en plaatsten 
de resten van zijn lichaam boven de stadspoorten van Delft.61  

Beschrijvingen van de aanslag en van de dood van Gerards circuleerden 
al kort nadat de gebeurtenissen hadden plaatsgevonden, zowel aan protestant-
se als aan katholieke zijde. Vanuit katholiek perspectief benaderden de onder-
vraging en terechtstelling van Balthasar Gerards het martelaarschap. Katholie-
ken haalden de lichaamsdelen van Gerards van de stadspoorten weg en be-
waarden deze in het geheim als relieken. Sasbout Vosmeer (1548-1612), de 
apostolische vicaris die verantwoordelijk was voor de katholieken in de afvalli-
ge Lage Landen, probeerde vervolgens te bewerkstelligen dat inwoners van het 
diocees Keulen openlijk in het kader van de liturgie eer mochten bewijzen aan 
de terechtgestelde moordenaar. Vosmeer trachtte in Rome goedkeuring te 
krijgen voor de tekst van een officium dat hij had geschreven ter ere van Ge-
rards. Op gezag van Baronio kreeg hij in 1604 het bericht dat de kerkelijke 

                                                 
60 Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 62-63; Idem, De sanctorum martyrum 
cruciatibus, 129-131. 
61 Lisa Jardine, The awful end of Prince William the Silent: the first assassination of a head 
of state with a handgun (London 2005). 
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autoriteiten op dit verzoek voor onbepaalde tijd niet konden ingaan. In feite 
wees Rome het van de hand.62 

Hoewel Gerards geen officiële liturgische verering ten deel viel, ver-
wierf zijn beproeving onder de oratorianen wel een plaats in de martyrologi-
sche verbeelding. Een afschrift van een katholieke variant van het verslag van 
de dood van Gerards komt voor in de collectie, toegeschreven aan Gallonio.63 
Hoewel het verslag niet in de hand van Gallonio is uitgeschreven, is het tussen 
zijn papieren wel op zijn plaats. In het dossier van Gallonio komt ook een 
afschrift voor van delen van het Theatrum crudelitatum, de aanklacht tegen de 
wreedheden die protestanten begingen jegens de katholieken, verzorgd door 
Richard Verstegan. Gallonio heeft van dit polemische werkje de beschrijvingen 
van de martelingen en terechtstellingen overgeschreven, dit keer wel eigen-
handig. De verzen die de illustraties vergezellen, heeft hij achterwege gelaten. 
Het waren de feitelijke details van de wreedheden waarin Gallonio was geïnte-
resseerd.64 Hij bracht zo, behalve oude hagiografische teksten, ook verslagen 
van recente gebeurtenissen bij elkaar. De registratie van de folteringen en de 
dood van Gerards sloot aan bij de bredere interesse in de mechaniek van het 
martelaarschap. 

Ook Bozio noemt de complexe serie folteringen waar Gerards aan werd 
blootgesteld in De signis Ecclesiae. Hij voert Gerards op als een treffend voor-
beeld van hoe katholieken uitblonken in het verdragen van pijn, zonder dat dit 
dan onmiddellijk leidde tot liturgische verering van deze helden. Bozio be-
schreef de beproeving van Gerards in een passage waarin hij ook aandacht 
besteedde aan Antonio Bragadin (†1571), de Venetiaanse legeraanvoerder bij 
de verdediging van Cyprus in 1571, waaraan Girolamo Maggi had deelgeno-
men. De Ottomaanse strijdkrachten hadden bij Bragadin de neus en oren 
afgesneden en hem levend gevild. Verder noemde Bozio onder de katholieken 
die voorbeeldige moed hadden getoond in het ondergaan van pijn ook paus 
Pius V, die een zeer pijnlijke aanval van blaasstenen niet alleen goedmoedig 

                                                 
62 Nanne Bosma, Balthazar Gerards. Moordenaar en martelaar (Amsterdam 1983) 84-90, 94-
96; Simon Schümmer (pater Gerlach), De verhalen over de dood van Balthasar Gérard 
(Tilburg 1949) 3-6, 39-42. 
63 BibVal Ms. H.6 ff. 157ro-159vo. Dit is een bij mijn weten nog niet eerder gesignaleerd 
afschrift van het Latijnse verslag, waarvan in Rome in ieder geval nog drie versies bestaan: 
BibVal Ms. N.22, ff. 267ro-268vo; BAV UrbLat 814II, ff. 541ro-546vo; ASV Misc. II, Vol. 92, ff. 
164ro-164vo en ff. 169ro-169vo. Gisbert Brom heeft de eerste van deze drie afschriften opge-
nomen in de Rijksgeschiedkundige Publicatiën en de overige twee genoemd: resp. Gisbert 
Brom ed., Archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van Nederland III Rome. 
Overige bibliotheken en archieven (Den Haag 1914) 102-14 [nr. 94]; Idem ed., Archivalia in 
Italië belangrijk voor de geschiedenis van Nederland II Rome. Vaticaansche bibliotheek (Den 
Haag 1911) 189 [nr. 107] en Idem ed., Archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis 
van Nederland I Rome. Vaticaansch archief. Eerste stuk (Den Haag 1908) 304 [nr. 876]. 
Voor de verhouding tussen deze handschriften, die alle dezelfde tekst bevatten met kleine 
varianten: Schümmer, De verhalen over de dood, 5-6, 11-14. 
64 ‘Theatrum crudelitatum hereticorum nostri temporis’, BibVal Ms. H.5 ff. 118vo-130vo.  
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had verdragen, maar zelfs verwelkomd.65 De reden voor de executie van Ge-
rards voldeed weliswaar niet aan het criterium voor een volwaardig martelaar-
schap, namelijk dat zijn vervolgers hem vanwege zijn (katholieke) christelijke 
geloof moesten hebben omgebracht, maar de technische details van zijn onder-
vraging en terechtstelling leken wel erg op de omstandigheden waarin marte-
laars vaak hun einde hadden gevonden.  

In het gedeelte van de tekst dat de uiteindelijke terechtstelling van Ge-
rards beschrijft, komen enkele zinswendingen voor die sterk doen denken aan 
Gallonio’s martelaarstraktaat. Gerards moest het schavot opgaan en werd 
vastgebonden aan een paal. Het verslag (in alle bekende Latijnse versies) 
associëert deze paal met een kruis: ‘Palo, seu Cruci’. In het eerste hoofdstuk van 
Gallonio’s martelaarstraktaat, over kruizen, verzekert de auteur de lezer on-
middellijk dat ook palen onder de categorie ‘kruizen’ vallen. Net als in het geval 
van de equuleus voert Gallonio hier argumenten aan, die deels teruggrijpen op 
het gezag van antieke teksten, deels op mechanische logica. In de oudheid had 
het woord ‘kruis’ ook ‘paal’ aangeduid. Bovendien waren zowel kruizen als 
palen manieren om mensen in de lucht te hangen.66 De tweeslachtigheid ten 
aanzien van de staak waaraan Gerards zijn terechtstelling onderging, kreeg een 
rationele grondslag in het martelaarstraktaat van Gallonio.  
 Het verslag van de dood van Gerards in de collectie van Gallonio maakt 
ook melding van de equuleus, in de alternatieve spelling eculeus.67 In andere 
bekende Latijnse exemplaren van het verslag is het apparaat waaraan Gerards 
vastgebonden werd niet benoemd.68 Hier blijkt de relevantie van een discussie 
over de mechaniek die schuil ging achter het antieke woord equuleus. In de 
vermelding van de martelingen van Gerards in De signis Ecclesiae Dei gebruikt 
Bozio het woord equuleus niet, maar hij voegt wel een korte beschrijving in van 
de mechaniek, die overeenkomt met de oratoriaanse reconstructie van het 
apparaat. Gerards werd, aldus Bozio, met zijn handen en voeten vastgebonden, 
in verschillende posities over katrollen uitgerekt, zodat zijn botten van elkaar 
losbraken.69 Een actuele gebeurtenis, zoals de folteringen die de martelaar 
Balthasar Gerards had ondergaan, moest in correcte martyrologische termen 
kunnen worden aangeduid. Gallonio’s martelaarstraktaat was niet alleen 
bedoeld om betekenis te geven aan historische teksten, maar ook om woorden 
te geven aan eigentijdse ervaringen. 

                                                 
65 Tommaso Bozio, De signis ecclesiae Dei libri XXIIII (Keulen, Gymnicus, 1592-’93) I, 841-
844. 
66 Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 1; Idem, De sanctorum martyrum 
cruciatibus, 1. 
67 Girolamo Maggi legt uit dat eculeus geen barbarisme was, zoals Josse Badius had beweerd, 
maar dat equuleus wel een betere spelling was. Gallonio, De sanctorum martyrum cruciati-
bus ed. Trichet du Fresne, 273. 
68 Schümmer, De verhalen over de dood, 51. 
69 ‘Inde manibus pedibusque ligatis ad trochleas in varias partes est protractus, ita ut omnes 
artuum compages, omnes iuncturae dissolverentur ac laxarentur, idque multas horas 
paulatim fiebat; [..]’ Bozio, De signis Ecclesiae Dei, I, 841. 
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5.4 Illustratie 

De oratorianen waren zich bewust van de functionaliteit van het beeld en 
bemoeiden zich actief met de vormgeving van illustratie en decoratie. In de 
Italiaanse editie van Gallonio’s martelaarstraktaat waren de ilustraties als 
aristocratische emblemen, imprese die ook terugkwamen op de wanden van de 
kerken van Baronio. De illustraties zijn te vergelijken met het wapentuig en de 
machinerie, afgebeeld in de werken van Lipsius, Ramelli, Besson. Deze vergelij-
king laat echter ook onmiddellijk de beperkingen zien van Gallonio’s sacrale 
pendant van dit seculiere werkveld. De schroefdraden in het martelaarstrak-
taat zijn niet functioneel, de hendels staan scheef op elkaar, de proporties zijn 
onjuist. In de Latijnse editie heeft de priester de systematiek van de illustraties 
dan ook deels losgelaten. Gallonio suggereerde een sacraal alternatief voor de 
werktuigbouwkunde en hij verdiepte zich niet echt in het werkveld zelf. 
 
Martyrologische emblematica 
De illustraties waren een belangrijk onderdeel van Gallonio’s martelaarstrak-
taat. Giovanni Guerra (1544-1618), artiest uit Modena en broer van de huis-
meester van het Oratorium, heeft de afbeeldingen ontworpen. Op basis van de 
ontwerpen van Guerra heeft Antonio Tempesta (1555-1630) voor de Italiaanse 
editie de kopergravures gestoken, evenals de gravures voor de Historia delle 
sante vergini romane. In de Latijnse editie zijn de houtgravures, nog steeds 
naar het ontwerp van Guerra, vervaardigd door Leonardo en Girolama Paraso-
le.70 De auteur en de grafici hebben beeld en tekst in het marteltraktaat opti-
maal willen integreren. Dit was niet vanzelfsprekend. In bijvoorbeeld de Icono-
logia van Cesare Ripa (1560-1625ca.), een vroegmodern standaardwerk voor de 
grafische vormgeving van allegorieën, komen de gravures in de editie van 1603, 
ook van de hand van Giovanni Guerra, vaak helemaal niet overeen met Ripa’s 
beschrijvingen. Er is geen systematische relatie tussen tekst en afbeeldingen.71 
Gallonio zag daarentegen zelf toe op de totstandkoming van het beeldmateriaal 
en zorgde ervoor dat de illustraties en de tekst van de martelaarstraktaten 
nauw op elkaar waren betrokken. In de eerder geciteerde brief aan Talpa be-
sprak hij in het kort de gravures die zijn traktaat zouden illustreren. Hij had 40 
gravures gepland, hij had zelf al 23 gereed, en hij vergewiste zich er persoonlijk 
van dat ze naar tevredenheid waren van allen die ze zagen.72 In beide uitgaves 

                                                 
70 M. Pupillo, ‘Antonio Tempesta (Firenze 1555 - Roma 1630) da Giovanni Guerra 69. Trofeo 
con strumenti di martirio’ en Idem, ‘Antonio Tempesta (Firenze 1555 - Roma 1630) da 
Giovanni Guerra 70. Le Ss. martiri Pudenziana e Prassede’ in: La regola e la fama tent.cat. 
(Milaan 1995) 513-514 en 514-515. 
71 Stefano Pierguidi, ‘Giovanni Guerra and the illustrations to Ripa’s Iconologia’, Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes 61 (1998) 158-175, aldaar 162-175. 
72 ‘[..] le loro figure in rame, che saranno quaranta di numero per lo meno, et al presente ne 
ho in ordine ventitré, le quali danno, per la gratia del Signore, grandissima divotione e 
soddisfattione ad ognuno che le vede.’ Brief van Gallonio aan Talpa, geciteerd in Cistellini, 
San Filippo Neri, I, 730 n. 17. 
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van het martelaarstraktaat verwijst de index in veel gevallen zowel naar de 
tekst als naar de afbeelding. De illustraties zijn daardoor meer dan een visuele 
geheugensteun, een handige manier om de strekking van passages te onthou-
den.73 Ze verwijzen niet alleen naar de tekst, ze vullen de tekst ook aan.  
 Voor het in stand houden en bevorderen van heiligenvereringen was 
beeld net zo belangrijk als tekst.74 De oratorianen waren zich bewust van de 
functionaliteit van het beeld en bemoeiden zich actief met de vormgeving van 
illustratie en decoratie. Cesare Baronio heeft na 1597, toen hij kardinaal was 
geworden, voor meerdere kerken in Rome ingrijpend nieuwe, uniforme beeld-
programma’s samengesteld: zijn titelkerk de Santi Nereo ed Achilleo, de kerk 
van Santi Cesareo ed Ippolito aan de Via Appia en de kerk en de oratoria van 
San Gregorio al Celio.75 Tommaso en Francesco Bozio hebben later, na Gallo-
nio’s overlijden, de complexe frescocyclus ontworpen voor de Cappella Paolina, 
door paus Paulus V ingericht in de basiliek van Santa Maria Maggiore, terwijl 
Giovanni Battista Crescenzi heeft bijgedragen aan het altaar.76 Thematische 
overeenkomsten, ook in details, tussen de Annales Ecclesiastici van Baronio en 
de fresco’s op het gewelf van de Galleria delle carte geografiche van Egnazio 
Danti (1536-1586), uitgevoerd ten tijde van Gregorius XIII, doen vermoeden 
dat de oratoriaan heeft meegedacht over de onderwerpkeuze voor deze histori-
sche scènes.77 Dit is vergelijkbaar met de situatie waarin Carlo Sigonio in 
opdracht van Silvio Antoniano en Gabriele Paleotti historisch advies gaf aan 
Scipione Pulzone (1546-1598) ten behoeve van een Tenhemelopneming van 
Maria in de San Silvestro al Quirinale in 1585, en opnieuw aan Ludovico 
Carracci (1555-1619) voor een schilderij met hetzelfde thema van 1586 of 
1587, opdat die werken zou voldoen aan de voorschriften van de prelaten.78 De 

                                                 
73 Vgl. Philippe Codognet, ‘Ancient images and new technologies: the semiotics of the Web’, 
Leonardo 35 (2002) 41-49, aldaar 43-44; Leslie Korrick, ‘On the meaning of style: Nicolò 
Circignani in Counter-Reformation Rome’, Word & Image 15 (1999) 170-189, aldaar 172-
177. 
74 Anna Benvenuti e.a., Storia della santità nel cristianesimo occidentale (Rome 2005) 273-
276. 
75 Alexandra Herz, ‘Cardinal Cesare Baronio’s restoration of SS. Nereo ed Achilleo and S. 
Cesareo de Appia’, Art Bulletin 70 (1988) 590-620; Maryvelma Smith O’Neil, ‘The patronage 
of Baronio at San Gregorio Magno’ in: Romeo De Maio e.a. ed., Baronio e l’arte: atti del 
convegno internazionale di studi, Sora 10-13 ottobre 1984 (Sora 1985) 145-171; Zuccari, ‘La 
politica culturale nelle imprese artistiche’, Storia dell’Arte 41 (1981) 171-193. 
76 Steven F. Ostrow, Art and spirituality in counter-reformation Rome: the Sistine and 
Pauline Chapels in S. Maria Maggiore (Cambridge etc. 1996) 143-144, 186-190. 
77 Lucio Gambi en Antonio Pinelli, ‘La Galleria delle carte geografiche’ in: Idem ed., La 
Galleria delle carte geografiche in Vaticano (Modena 1994), I, 11-18, aldaar 13; Margret 
Schütte, Die Galleria delle Carte Geografiche im Vatikan: eine ikonologische Betrachtung des 
Gewölbeprogramms (Hildesheim etc. 1993) 76-77. 
78 Voor Sigonio en Pulzone: Stefania Macioce, Undique splendent. Aspetti della pittura sacra 
nella Roma di Clemente VIII Aldobrandini (1592-1605) 75; Miquel Batllori, Paolo Prodi, 
Romeo De Maio en Alessandro Marabottini, ‘La regolata iconografia della Controrifroma 
nella Roma del Cinquecento’, Ricerche per la storia religiosa di Roma 2 (1978) 11-50, aldaar 
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oratoriaan Pietro Perrachione (1538-1608), eerder al opzichter van de bouw- 
en inrichtingwerkzaamheden aan de Chiesa Nuova, was in 1604 verantwoorde-
lijk voor de realisatie en betaling van een aantal schilderijen die Giovanni 
Guerra zou maken voor de Sala di Costantino in het Vaticaan.79 De oratorianen 
droegen in de centrale instanties van de katholieke kerk evenzeer bij aan de 
beeldcultuur, als aan de productie van geleerde teksten. 

Gallonio moet van Neri direct een indruk hebben gekregen van de 
kracht van het beeld. Meerdere malen hebben bezoekers van de Chiesa Nuova 
de Florentijn in extase zien raken, vaak in de kapel van de Visitatie. Het schil-
derij van Federico Barocci (1528-1612) dat de ontmoeting uitbeeldt tussen 
Maria en Elisabeth, beiden in verwachting, zou een favoriet beeld zijn waar 
Neri zich in gebed en meditatie toe richtte. Het zou hem meerdere malen 
buiten zichzelf hebben gebracht. Wat ook precies de fysiologische, emotionele 
en misschien theatrale motivatie was voor dergelijke extases, Neri placht 
daarna in ieder geval onmiddellijk zijn rechterhand Gallonio bij zich te roepen, 
als deze niet al bij hem aanwezig was in de kapel.80 Gallonio kon bij Neri zien 
wat sacrale kunst vermocht.  

De uitvoering van de illustraties van zijn martelaarstraktaat staat in 
een traditie die tot ontwikkeling was gekomen in polemische en meditatieve 
media in jezuïtische kringen. Het gaat om de illustraties van gedrukte publica-
ties en frescocycli in kerken die vanaf het begin van de jaren tachtig van de 
zestiende eeuw verschenen: de schilderingen in de Santo Stefano Rotondo, de 
San Tommaso di Canterbury en de Sant’Apollinare, en de gravures in uitgaves 
als Ecclesiae Militantis Triumphi, Anglicanae trophaea en Theatrum crudelita-
tum. Missionarissen in opleiding ondergingen, omringd door beelden van 
martelaarschappen, een visuele confrontatie met de uiterste consequentie van 

                                                                                                                   
20; voor Sigonio en Carracci: Alessandro Brogi, Ludovico Carracci (1555-1619) (Bologna 
2001) I, 124-126. 
79 Giovanni Guerra verklaart en verplicht zich te ‘fare pittura idonea et recipiente in opera di 
dodici quadri ad olio continenti ognuno l’immagine di diverse provincie osservate per ordine 
della discente nella volta della Sala di Costantino nel Vaticano del le quali siino in sodisfatio-
ne del ill. R.P. Pietro Parocchioni le quali quando tali non siino restino a mio danno in mia 
mano et si distingue che il precio di ogni uno dei detti quadri sii in scuti dieci l’uno [..] in 
fede d. s. et vero ho fatta la di mia mano propria. Io Giovanni Guerra scrissi’, ASR, Cong. 
Oratorio Roma Vol. 145 f. 154ro. Perrachione had als opzichter van de bouw- en inrichting-
werkzaamheden zorg gedragen voor de inrichting van enkele kapellen, onder meer die in de 
rechterzijbeuk nadat deze begin jaren ‘90 dieper waren gemaakt. Costanza Barbieri, Sofia 
Barchiesi, Daniele Ferrara, Santa Maria in Vallicella. Chiesa Nuova (Rome 1995) 71-72, 122 
n. 527, 128; Cistellini, San Filippo Neri, II, 870. 
80 Ian Verstegen, ‘Federico Barocci, Federico Borromeo, and the Oratorian orbit’, Renais-
sance Quarterly 56 (2003) 56-87, aldaar 65; Barbieri, Barchiesi en Ferrara, Santa Maria in 
Vallicella, 67-68; Giovanni Incisa della Rocchetta en Nello Vian ed., Il primo processo per 
San Filippo Neri nel Codice Vaticano Latino 3798 e in altri esemplari dell’archivio 
dell’Oratorio di Roma (Vaticaanstad 1957-1963) I, 273 [M. Vitelleschi], 340 [A. Cheli]. 
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hun toekomstige activiteiten. Priesters hadden daarnaast constant beelden 
voor ogen die stof leverden voor prediking en pastoraal werk.81  

Italiaanse kunsthistorici veronderstelden tot in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw een tweedeling tussen jezuïeten en oratorianen, waarbij jezuïeten 
voor hun beeldende kunst een ahistorische compositie verkozen, terwijl de 
oratorianen de voorkeur gaven aan beelden die historisch herkenbaar en 
localiseerbaar waren. Zo hadden de genoemde fresco’s en gravures, geprodu-
ceerd in de jezuïtische context, als achtergrond inwisselbare landschappen en 
architectuur, terwijl de oratorianen het onderwerp van hun beelden juist met 
alle historische en geografische details lieten omringen.82 Dit idee is in de 
illustraties bij de martelaarstraktaten van Gallonio echter niet terug te zien en 
is dus waarschijnlijk eerder ingegeven door de behoefte jezuïeten en oratoria-
nen schematisch te definiëren. Terwijl de oratorianen, Gallonio incluis, inder-
daad meer met historisch materiaal werkten dan met filosofisch-theologische 
abstracties, zijn de illustraties bij het martelaarstraktaat beslist niet in een 
herkenbare periode of regio geplaatst. Net als deze schilderingen en gravures 
van de jezuïeten, hadden de illustraties van het werk van Gallonio een ahistori-
sche compositie. De achtergrond bestond uit inwisselbare landschappen en 
algemeen klassieke, niet herkenbare architectuur. De elementen waaruit ze is 
opgebouwd komen in meerdere illustraties terug en zijn deels herkenbaar uit 
de beelden op de wanden van de Santo Stefano Rotondo en op de pagina’s van 
de Ecclesiae Militantis Triumphi. [afb. 5g, 5h] 

Evenals de martyrologische beelden in de kerken en publicaties van de 
jezuïeten, zijn de illustraties van Gallonio’s martelaarstraktaat emblemen, een 
categorie van communicatiemiddelen waartoe ook de impresa behoorde, de 
combinatie van beeldmerk en lijfspreuk waarmee de maatschappelijke en 
intellectuele elite plezier en indruk maakte. De illustraties van de folterinstru-
menten in het martelaarstraktaat met de legenda erbij vormden kant en klare 
emblemen. Beeld en tekst zijn van elkaar afhankelijk, afzonderlijk hebben ze 
minder zeggingskracht. In de zestiende eeuw was het embleem als uitdruk-
kingsvorm opgekomen naast het zuivere woord en het zuivere beeld. Dit ging 
gepaard met de opkomst van literatuur die reflecteerde op de werking en de 
status van de emblemata. Het embleem onderscheidde zich van het pure beeld, 

                                                 
81 Gauvin A. Bailey, Between Renaissance and Baroque: Jesuit art in Rome, 1565-1610 
(Toronto etc. 2003) 107-152; Thomas Buser, ‘Jerome Nadal and early Jesuit art in Rome’, 
Art Bulletin 58 (1976) 424-433, aldaar 425-432. Vgl. Alexandra Herz, ‘Imitators of Christ: 
the martyr-cycles of late Sixteenth Century Rome seen in context’, Storia dell’arte 62 (1988) 
53-70, die betoogt dat de frescocycli deel uitmaakten van een poging van de jezuïeten om in 
ere te herstellen wat zij zagen als vroeg-christelijke esthetiek. 
82 Antonio Vannugli, ‘Gli affreschi di Antonio Tempesta a S. Stefano Rotondo e 
l’emblematica nella cultura del Martirio presso la Compagnia di Gesù’, Storia dell’Arte 48 
(1983) 101-116, aldaar 115; Alessandro Zuccari, ‘Politica culturale dell'Oratorio romano 
nella seconda metà del Cinquecento’, Storia dell'Arte 41 (1981) 81-112, aldaar 85-86; 
Federico Zeri, Pittura e controriforma: l’arte senza tempo da Scipione di Gaeta (Turijn 
1957). 
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volgens deze literatuur, doordat het beeld slechts een visuele gelijkenis wist te 
bewerkstelligen, terwijl het embleem een betekenis kon overbrengen. De 
toevoeging van de discursieve toelichting stelde de betekenis van het beeld met 
al zijn associaties vast. Omgekeerd stond het beeld toe in één oogopslag waar te 
nemen waar soms vele woorden voor nodig waren.83 Onder jezuïeten nam het 
gebruik van de emblematiek vanwege de analogie met de heraldiek in de loop 
van de zestiende eeuw een hoge vlucht, als middel om een adellijk publiek aan 
te spreken.84  

Een goed uitgedacht embleem was een efficiënt communicatiemiddel 
en dat heeft Gallonio in de Italiaanse editie van zijn martelaarstraktaat, in 
combinatie met de Historia delle sante vergini, goed benut. De maagden op het 
moment van hun martelaarschap en de instrumenten waarmee dit martelaar-
schap werd bewerkstelligd zijn in deze twee publicaties met behulp van de 
korte verbale toelichting snel te herkennen en te begrijpen. Binnen het oeuvre 
van Gallonio is de integratie van tekst en beeld alom aanwezig. De folterwerk-
tuigen en -methodes die Gallonio in de martelaarstraktaten heeft beschreven 
en laten uitbeelden, komen in de eenvoudige illustraties bij de Historia delle 
sante vergini romane weer terug. In de historia van Restituta komt bijvoor-
beeld de ‘schorpioen’ voor. Gallonio had de houten roede met stekels of knoes-
ten in het martelaarstraktaat duidelijk laten illustreren. Precies hetzelfde type 
geselwerktuig hanteert ook de beul die Restituta in de gravure aan het begin 
van haar historia onder handen neemt. [afb. 5d, 5e] 

De emblematische afbeeldingen bij de jezuïeten en in Gallonio’s marte-
laarstraktaten kenmerken zich door de toevoeging van een verklarende tekst, 
waarvan de onderdelen door middel van letters of cijfers naar afzonderlijke 
elementen in het beeldvlak verwijzen.85 Daarbij kunnen opeenvolgende gebeur-
tenissen in een chronologisch verhaal in hetzelfde beeldvlak naast elkaar 
voorkomen, of meerdere varianten van dezelfde categorie. De afbeeldingen zijn 
halverwege chronologie en taxonomie gestrand. De slachtoffers ondergaan de 
folteringen in het martelaarstraktaat in omstandigheden die een specifieke 
gebeurtenis suggereren, in een architectonische ruimte. De omgeving is echter 
wel ‘tijdloos’ klassiek, en meerdere elementen van dezelfde categorie vinden 
tegelijk plaats. 

                                                 
83 Caldwell, ‘The Paragone between word and image’, 277-286. 
84 Anne-Élisabeth Spica, ‘Les jésuites et l’emblématique’, XVIIe siècle: bulletin de la ‘Société 
d’Etude du XVIIe Siècle 59 (2007) 633-652; Samuele Giombi, Libri e pulpiti. Letteratura, 
sapienza e storia religiosa nel Rinascimento (Rome 2001) 223-227; Macioce, Undique 
Splendent, 49-60; 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 104 (waar de auteur de emblematiek een plaats 
geeft in de pedagogiek van de jezuïeten als adaptatie van een element uit de adellijke cul-
tuur, naast de adaptatie van de klassieke retorica van Cicero en Quintilianus). 
85 Dit type legenda is ‘indexed split view’ genoemd door Codognet, ‘Ancient images and new 
technologies’, 43-44. 
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 Dit type compositie is te vergelijken met de illustraties van publicaties 
van Justus Lipsius. Deze afwisselend Leuvense en Leidse hoogleraar heeft met 
De cruce libri tres een antiquarisch-oudheidkundige studie verricht naar de 
antieke terechtstelling van de kruisdood. Ook Lipsius’ verhandeling is geïllu-
streerd, net als Gallonio’s eerste hoofdstuk over kruisiging in het martelaar-
straktaat. Voor de illustraties geldt in dit geval net als voor de tekst, dat de 
aandacht zich richt op de feitelijke, technische details. De verschillende vormen 
van kruisiging zijn niet als afzonderlijke verhalen weergegeven, zoals in de 
apologie die bijvoorbeeld de jezuïet Jacob Gretser (1562-1625) en de johannie-
ter ridder Giacomo Bosio (1544-1627) praktiseerden in hun respectieve werken 
over het kruis. De verschillende manieren waarop de kruisiging kon plaatsvin-
den, zijn bij Gallonio en Lipsius als onbeperkt herhaalbare categorieën uitge-
beeld. Bij Lipsius suggereert de achtergrond van de illustratie net als bij Gallo-
nio een specifieke gebeurtenis, maar het is in feite een generiek landschap dat 
volstrekt inwisselbaar is en geen relatie heeft tot de figuren op de voorgrond.86 
[afb. 5f] 
 De halfslachtige overgang van unieke gebeurtenis naar algemene 
categorie kenmerkt ook de technische illustraties van Lipsius’ boek over oor-
logsmachines. Lipsius heeft in fictieve dialogen verschillende categorieën 
belegeringswerktuigen en -strategieën behandeld. De gravures volgen op de 
afzonderlijke dialogen. De gravures brengen de belangrijkste conclusies en 
varianten samen in één of enkele beeldvlakken. De structuur van de informa-
tieverwerking is daarmee grotendeels vergelijkbaar met die van het martelaar-
straktaat. Ook bij Lipsius is de grafische weergave van de besproken werktui-
gen halverwege het unieke narratief en de algemene classificatie blijven steken. 
Na het hoofdstuk over de testudines, schutdaken om ongedeerd tot aan de 
muren van de belegerde tegenstander te geraken, volgen afbeeldingen van de 
verschillende besproken types: het ‘simpele schutdak’ (testudo simplex), het 
‘schutdak met boegpunt’ (testudo rostrata) en het ‘schutdak met stormram’ 
(testudo arietaria). Ze zijn in één beeldvlak weergegeven, met een legenda die 
hen identificeert. De compositie suggereert flauwtjes dat de drie varianten 
naast elkaar staan opgesteld, maar de perspectivische weergaves van de afzon-
derlijke machines houden geen verband. 87 [afb. 5i] Zo is de grafische weergave 
van de schutdaken in Lipsius’ verhandeling over belegeringsapparaten geheel 
analoog aan die van kruisen, in zowel Lipsius’ als in Gallonio’s werk hierover. 

De illustraties ondersteunden het onderbrengen van de gereconstru-
eerde folteringen in afzonderlijke categorieën, maar tegelijkertijd waren de 
illustraties ook nuttig om te benadrukken dat het hele spectrum aan martel-
werktuigen een integraal geheel was. Gallonio had de chronologisch verlopende 

                                                 
86 Jeanine de Landtsheer, ‘Justus Lipsius’ De cruce and the reception of the Fathers’, Neu-
lateinisches Jahrbuch 2 (2000) 97-122 aldaar 100, 116-120; Christian Hecht, Katholische 
Bildertheologie im Zeitalter von Gegenreformation und Barock: Studien zu Traktaten von 
Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren (Berlijn 1997) 387. 
87 Lipsius, Poliorceticon, 48-50. 
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historie in de tekst van de martelaarstraktaten uit elkaar gehaald. In de illu-
straties zijn de elementen in de beeldvlakken weer bij elkaar geplaatst. Het 
zesde hoofdstuk behandelt brandende en gloeiende martelwerktuigen. Beulen 
gebruikten deze vaak nadat zij het slachtoffer aan de equuleus hadden gehan-
gen. De equuleus komt in de gravures bij dit hoofdstuk over fakkels en gloeien-
de platen dan ook weer terug. In de Italiaanse versie verwijst de legenda hier 
expliciet naar: ‘A. Martelaars, gehaald van de equuleus, en met andere nieuwe 
manieren gefolterd, doordat ze B. of in scherven werden gedrukt, C. of men in 
de wonden, veroorzaakt door de martelingen van de equuleus, kokende olie 
goot, of kalk, of dergelijke.’ [afb. 5j] 88 In de Latijnse versie staat een equuleus 
minder prominent op de achtergrond in de illustratie van deze martelingen. De 
legenda verwijst hier niet naar. Het touw zit duidelijk los. Het apparaat heeft 
zijn werk verricht.89 Ondanks het opdelen in categorieën, blijven de opeenvol-
gende folteringen deel uitmaken van een compleet, voltooid arsenaal aan 
foltermethodes. 
 
Martyrologische mechanica 
Afbeeldingen waren hulpmiddelen voor het voorstellingsvermogen en voor het 
geheugen, maar ze dienden ook als argumentatie. De techniek van antieke 
wapens stond ter discussie en de deelnemers aan het debat bedienden zich van 
woord en beeld om hun standpunten te verhelderen. De filoloog Josef Scaliger 
(1540-1609) zou op zijn sterfbed nog schetsen hebben getekend van het Ro-
meinse pilum om te laten zien dat Justus Lipsius het bij het verkeerde eind had 
gehad.90 Illustraties gingen onderdeel vormen van de betogende teksten over 
apparaten. 

Ook in de martelaarstraktaten had de grafische representatie niet al-
leen een didactische functie. Waar de visualisatie van de equuleus duidelijk die 
elementen benadrukte, die Gallonio en Bozio dachten te moeten verbeteren in 
Sigonio, kreeg de illustratie de kracht van een argument. De simpelste grafische 
representatie van het concept equuleus komt voor in de handgeschreven 
Italiaanse beschrijving van het apparaat in de papieren van Bozio. Deze simpele 
pentekening toont een horizontale dwarsbalk op vier schuine poten, met aan 
beide uiteinden een rond wiel, waar een touw omheen hangt.91 [afb. 5k] Dit 
waren juist de onderdelen die ter discussie hadden gestaan. In de gravures van 
Guerra en Tempesta in het martelaarstraktaat zijn enkele elementen toege-
voegd, die in de tekst van Gallonio als discussiepunten extra aandacht krijgen. 
Het apparaat is geplaatst op een schavot, wat een verwijzing moet zijn naar de 

                                                 
88 ‘A. Martiri, tolto via dall’equuleo, e con altre nove maniere tormentati, imperoche erano 
essi B. ò premuti sopra rottami, C. ò si versava nelle piaghe, cagionate loro da i tormenti 
dell’equuleo, olio bollente, ò calcina, ò simili.’ Gallonio, Trattato de gli instrumenti del 
martirio, 78-79. 
89 Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus, 149. 
90 Anthony Grafton, Bring out your dead. The past as revelation (Cambridge Mass. en 
Londen 2001) 235-236. 
91 BibVal Ms. N.76 f. 210ro. 
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catasta, het platform, waar Sigonio volgens Gallonio de equuleus mee verwar-
de. Aan de equuleus, afgebeeld in de Italiaanse editie, zijn slachtoffers in twee 
posities getekend: de één is boven de horizontale dwarsbalk uitgestrekt, de 
ander hangt gekromd onder de dwarsbalk. Mannen zetten zich schrap terwijl 
ze de assen door middel van grote handvaten aandraaien. De gravures bij de 
passages over de equuleus in zowel de Italiaanse versie als de Latijnse versie 
van het martelaarstraktaat laten zich lezen als een samenvatting van de voor-
naamste geschilpunten.92 [afb. 5l]  

In tegenstelling tot Sigonio, die geen enkele illustratie heeft opgeno-
men in zijn werken, had Girolamo Maggi zijn bespreking van de equuleus ook 
willen illustreren. Op enkele plaatsen staan asterisken, die de uitgever heeft 
geplaatst waar, afgaande op Maggi’s verwijzingen, een illustratie had moeten 
staan.93 Het zou interessant geweest zijn te zien hoe de illustraties van de 
equuleus van Maggi zich zouden hebben verhouden tot die van Gallonio, gezien 
de overeenkomst in hun argumentaties. Maggi had zijn Della fortificatione 
delle città voorzien van gedetailleerde plattegronden en grafische weergaves 
van specifieke constructies in de verdedigingswerken van de besproken steden. 
Daarnaast bevatten zijn handgeschreven plannen voor de toevoegingen aan de 
fortificaties van Famagusta tekeningen die zijn voorstellen inzichtelijk moes-
ten maken. In deze tekeningen gebruikte Maggi beproefde conventies uit de 
technische grafiek, zoals opengewerkte en transparante volumes, en de dwars-
doorsnede. Met de illustraties van het boek over verdedigingwerken heeft hij 
zelfs bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuw type grafische projectie, 
de ‘militaire axonometrie’.94 [afb. 5m]  

Een dergelijke verfijning bevatten de illustraties van de martelaar-
straktaten niet. Giovanni Guerra had weliswaar ervaring met de uitbeelding 
van machinerie, waarbij hij ook gebruik maakte van de gangbare grafische 
conventies voor de weergave van techniek. In de jaren voordat de Italiaanse 
editie van het martelaarstraktaat tot stand kwam, in 1589 en 1590, heeft de 
graficus uit Modena tekeningen en gravures gemaakt van het transport en de 
verheffing van de obelisk die Sixtus V op het plein voor de Sint Pieter liet 
plaatsen. Hierin is bijvoorbeeld naast een zijaanzicht van de constructie voor 
de verheffing van de obelisk, de basis van diezelfde constructie afgebeeld als 
orthogonale projectie. [afb. 5n] In Pratolino, Toscane, heeft hij later, in 1604, 
hydraulische mechanismes getekend die de waterwerken in de Villa medicea 
aandreven, waarin bijvoorbeeld in de transparante doorkijk, onder de grond, 

                                                 
92 Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 40-41; Idem, De sanctorum martyrum 
cruciatibus, 95. 
93 ‘Equuleos autem equinos pullos nuncupari, nemini est obscurum, & qui infrà à nobis huius 
instrumenti * delineatam formam intuebitur, nobis haud aegrè assentietur. [..]’, met in de 
marge: ‘* Non extat’; aan het einde: ‘Pictura in manuscripto non extabat.’ Gallonio, De 
sanctorum martyrum cruciatibus, ed. Trichet du Fresne, 273, 285. 
94 Filippo Camerota, ‘Renaissance descriptive geometry: the codification of drawing meth-
ods’ in: Wolfgang Lefèvre ed., Picturing machines, 1400-1700 (Cambridge Mass. 2004) 175-
208, aldaar 184-185; Hale, ‘Girolamo Maggi’, 37-38, 40-43. 
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het mechanisme van de fontein aanschouwelijk is gemaakt. [afb. 5o]95 Dezelfde 
details en specificaties zijn in de illustraties van de martelaarstraktaten niet 
terug te vinden. Toch heeft Guerra wel elementen in deze illustraties opgeno-
men, die voortkomen uit de technische beeldcultuur. Een voorbeeld hiervan is 
de katrol met daaromheen een touw die om door een windas kan worden 
aangedraaid. Gallonio verwijst hiervoor in de tekst naar Vitruvius, en Guerra 
lijkt voor de illustratie van dit systeem ook te zijn uitgegaan van een illustratie 
in Giocondo’s uitgave van Vitruvius. [afb. 5b, 5c] 

Zoals eerder vermeld, heeft Gallonio in de Latijnse editie van het mar-
telaarstraktaat meer technische detail verwerkt. Hij heeft ook meer onderwer-
pen besproken en is uitvoeriger ingegaan op details. Het aantal afbeeldingen in 
deze editie is echter juist kleiner geworden. In veel afbeeldingen in de Latijnse 
editie lijken meerdere afbeeldingen van de Italiaanse editie in elkaar gescho-
ven. De gravures in de Italiaanse editie beantwoorden aan de zakelijke argu-
mentatie in de tekst. Instrumenten zijn in groepen ingedeeld. De afbeeldingen 
laten de mechanieken van de foltermethodes scherp zien. In de Latijnse editie 
is in de gravures de classificering deels verlaten.96 Gallonio heeft in de Latijnse 
tekst afzonderlijke elementen nadrukkelijker beredeneerd en steviger verant-
woord. Dit correspondeert niet met een groter detail in de illustraties.  

De ontwikkeling in de gravures is te volgen in de illustraties bij hoofd-
stuk zes. In de Italiaanse editie komen de verschillende types brand- en gloei-
werktuigen bij elkaar in een typisch panoplia. De beschreven soorten zijn 
duidelijk herkenbaar. De volgende gravure laat zien in welke verschillende 
situaties deze instrumenten dienst konden doen. Op de voorgrond branden 
twee beulen een persoon die aan zijn voeten aan een hijskraan hangt. Op de 
achtergrond bewerkt een beul een persoon die aan de equuleus bungelt. Alle 
beulen gebruiken eenzelfde type werktuig: de lamp.97 In de Latijnse editie is het 
panoplia achterwege gelaten. Ter illustratie van hetzelfde hoofdstuk is uitge-
gaan van de tweede gravure van de Italiaanse editie. De functie daarvan is in de 
Latijnse editie echter die van de eerste gravure in de Italiaanse editie geworden. 
De afbeelding heeft nu als onderwerp de verschillende types brandwerktuigen. 
Overgebleven is slechts de hijskraan met daaraan het slachtoffer op de kop. 
Om hem heen staan nu drie beulen. De beulen hebben in deze gravure in de 

                                                 
95 Ermolina Cecchi Gattolin, ‘Giovanni Guerra 4.47.1 Fontana del Quercione’ en Idem, 
‘Giovanni Guerra 4.47.2 Macchine idrauliche’ in: Cesare Ciano en Claudia Beltramo Ceppi 
ed., La corte, il mare, i mercanti. La rinascita della scienza. Editoria e società. Astrologia, 
magia e alchimia tent.cat. (Milaan etc. 1980) 167; Elena Parma Armani ed., Libri di immag-
ini, disegni e incisioni di Giovanni Guerra (Modena 1544-Roma 1618): Modena, Palazzo dei 
Musei, Sala Poletti, 18 marzo-30 aprile 1978 tent.cat. (Modena 1978) ills. XXXVIIIb en LVI. 
96 Opher Mansour, ‘Not torments, but delights: Antonio Gallonio’s Trattato de gli instru-
menti di martirio of 1591 and its illustrations’ in: Andrew Hopkins en Maria Wyke ed., 
Roman bodies. Antiquity to the Eighteenth century (Londen 2005) 167-183, aldaar 167, 
171-180. 
97 Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 76-77 en 78-79. 
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Latijnse editie verschillende apparaten vast. Eén van hen hanteert een houten 
fakkel, de tweede een gedraaide toorts en de derde een lamp. [afb. 5p, 5q, 5r]98 
 In de Latijnse editie hebben de gravures een minder groot aandeel 
gekregen in de overredingskracht. Aan de simpelere illustraties in de Latijnse 
valt te zien dat de indruk van een martyrologisch machinetheater, gewekt door 
de Italiaanse editie, niet meer was dan een suggestie. De gravures in de Itali-
aanse editie bevatten dan ook al allerlei onhandige details. Het koord waarmee 
een martelares aan het tau-kruis is gehangen, verdwijnt met het uiteinde 
zonder reden om een katrol. De hendels waarmee beulen de windas aandraaien 
om een martelaar uit te rekken, staan scheef in deze windas gestoken. Door de 
positie van de schroeven in de pers zou de martelaar hierin eigenlijk niet recht 
maar schuin tussen de persplaten moeten liggen. De dikke horizontale balk in 
de equuleus verhindert dat het slachtoffer bij het vieren van de koorden naar 
beneden zou kunnen zakken, in tegenspraak met de uitvoerige bespreking die 
Gallonio aan dat effect wijdt.99 In combinatie met allerlei vervormingen in 
perspectief en proporties, leveren deze elementen zeer onbevredigende techni-
sche tekeningen op.  
 Dit is echter consistent met Gallonio’s omgang met techniek en ma-
chinerie zoals dat uit het eerste deel van dit hoofdstuk naar voren is gekomen. 
De priester had geen daadwerkelijke interesse voor de krachtoverbrenging, 
hefboomwerking en balans. De afbeeldingen en de bijbehorende teksten van de 
Italiaanse editie vormden een martyrologisch embleemboek, waaraan zijn 
aristocratische publiek zich moest vergapen in plaats van de machinetheaters 
van Besson, Errard en Ramelli. Gallonio suggereerde een sacraal alternatief 
voor de mechanica en de werktuigbouwkunde en daarom vond hij het niet 
nodig zich deze disciplines werkelijk eigen te maken. Dat Gallonio niet vereiste 
dat de weergave van de apparaten in de illustraties geheel correspondeerde met 
de beschreven mechanismes, blijkt ook uit de discrepantie tussen tekst en 
afbeeldingen met betrekking tot de ungula. In de beschrijving maakte Gallonio 
duidelijk dat van de houten handvaten aan de tang in de Sint Pieter nog slechts 
twee afgebrande stukken over waren.100 In de bijbehorende afbeelding is de 
ungula echter weergegeven in haar algemeen gereconstrueerde vorm, compleet 
met volledige handvaten. [afb. 5u] In Roma sotterranea van Antonio Bosio, die 
Giovanni Severano (1546ca.-1640) 40 jaar later publiceerde, is dezelfde ungula 

                                                 
98 Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus, 147. 
99 Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio, 10, 31, 41. 
100 ‘[..] ne’tronchi del manico erano tonde, e vicino quasi al fine incavate; e per quanto 
dimostra un poco di legno abbruciato similmente tondo, che vi si vede incastrato dentro, 
s’incavavano così, per fermarvi due haste, [..]’, ibid., 62. In de Latijnse editie heeft Gallonio 
vervolgens nagelaten te vermelden dat van de houten handvaten slechts stompen over 
waren. Dit komt overeen met de grotere nadruk op een discursieve, mechanisch correcte 
reconstructie, die ten koste ging van de waarneembare, visuele of sensuele ervaring. ‘[..] 
quorum extremae partes rotundae erant, & prope earundem finem paululum excavatae; 
quod idcirco fiebat, ut hastulae aliquae in ipsis includi atque affigi possent, [..]’, Idem, De 
sanctorum martyrum cruciatibus, 130. 
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afgebeeld in een gravure, ditmaal echter zoals het object in de Sint Pieter te 
zien was: met zwartgeblakerde stompen waar de handvaten hadden gezeten. 
[afb. 5s, 5t] Gallonio had in het martelaarstraktaat de indruk gewekt de folter-
instrumenten te illustreren zoals ze concreet konden worden waargenomen, 
maar in feite waren het toch verzonnen objecten. De folteringen, uitgebeeld in 
de Italiaanse editie, en de maagden, veelal martelaressen, uitgebeeld in de 
Historia delle sante vegrini romane vulden elkaar daarin aan. In de kritische 
Latijnse editie van het martelaarstraktaat die drie jaar later volgde, verschoven 
de illustraties naar de achtergrond. De embleemfunctie was in deze editie 
minder sterk, ten gunste van meer kritische reconstructies van de martyrologi-
sche foltermethodes.  
 

5.5 Conclusie 
Gallonio had geen interesse in technische vooruitgang. Aardse roem was ver-
gankelijk en ijdel. De mens moest volgens hem geen aandacht besteden aan 
wereldlijke innovatie, maar aan de hemelse eeuwigheid. De medemens over-
treffen door krachtige machines te ontwerpen was geen triomf maar een 
nutteloze bezigheid. Martelaars gaven het goede voorbeeld door zich geheel en 
al over te geven aan de beproevingen waaraan God hen onderwierp. Hun strijd 
voerden zij niet door zich tegen de folteringen te weer te stellen, maar juist 
door deze te ondergaan in het vertrouwen dat God het beste met hen voor had.  
 Om dit standpunt vorm te geven, schreef Gallonio in eerste instantie 
een martyrologisch embleemboek, als een spirituele tegenhanger van een 
machinetheater. Het was een repertorium van ingenieuze folterinstrumenten 
die de aristocratische dames, het beoogde publiek van zijn eerste hagiografi-
sche project, beter zouden sieren dan hun wereldlijke heraldische symbolen. 
Ook de mannelijke verwanten van de jonge vrouwen zouden hieraan natuurlijk 
een voorbeeld kunnen nemen. De publicatie van het martelaarstraktaat kwam 
niet voor niets in een periode dat opzichtige platenboeken vol opzienbarende 
machines dreigden de trots van de maatschappelijke elite dusdanig op te blazen 
dat er voor christelijke deemoed geen plaats meer was. Het martelaarstraktaat 
was hiervoor een remedie. Net als de meeste machinetheaters verscheen ook 
het martelaarstraktaat in eerste instantie in het Italiaans, daarna pas in het 
Latijn. 
 In de Latijnse editie heeft Gallonio de verzameling martyrologische 
emblemen omgewerkt in technische zin. In deze nieuwe versie was het minder 
belangrijk de instrumenten op het netvlies van het publiek te branden. Gallo-
nio heeft gepoogd met gezaghebbende bronverwijzingen en logische argumen-
ten een zuiver martyrologisch vocabulaire samen te stellen. De pedagogiek en 
de polemiek overheersten echter toch de technische interesse. De illustraties 
laten zien dat Gallonio slechts de suggestie wilde wekken van mechanische 
correctheid. De priester was geen mechanicus, zoals hij ook geen jurist of 
medicus was. Hij was een geestelijke die voor meerdere werkvelden een spiritu-
eel alternatief wilde bieden, om een zo breed mogelijk publiek te doordringen 
van de christelijke waarden van nederigheid en zelfopoffering.  
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Afbeeldingen hoofdstuk 5 
 

 
5a - Hiëronymus Wierix, Christus in wijnpers, gravure, uit: Jörg Jochen Berns, Him-
melmaschinen / Höllenmaschinen. Zur Technologie der Ewigkeit (Berlijn 2007) 61. 
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5b - Windas en pers, gravure, uit: Antonio Gallonio, Trattato de gli instrumenti del 
martirio (Rome, Donangeli, 1591) 31. 
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5c - Windas, gravure, uit: Vitruvius, De architectura ed. fra Giocondo (Florence, Giunta, 
1513) 164. 
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5d - Scorpio, gravure, uit: Antonio Gallonio, De sanctorum martyrum cruciatibus 
(Rome, Oratorium, 1594) 95. 
 
 

  
5e - Scorpio, gravure, uit: Antonio Gallonio, Historia delle sante vergini romane (Rome, 
Donangeli, 1591) 85. 
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5f - Kruisen tegen inwisselbare achtergrond, gravure, uit: Justus Lipsius, De cruce libri 
tres (Antwerpen, Plantijn, 1594) 74. 
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5g - Martelaars blootgesteld aan wilde dieren, gravure, uit: Antonio Gallonio, Trattato 
de gli instrumenti del martirio (Rome, Donangeli, 1591) 143. 
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5h - Niccolò Circignani e.a., Processus, Martinianus en Gervasius, fresco, Santo Stefano 
Rotondo. 
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5i - Testudines, , gravure, uit: Justus Lipsius, Poliorceticon sive de machinis. Tormentis. 
Telis. Libri quinque. Ad historiarum lucem (in: Opera omnia) (Antwerpen, Plantijn, 
1625) 50. 
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5j - Instrumenten met equuleus op achtergrond, gravure, uit: Antonio Gallonio, Tratta-
to de gli instrumenti del martirio (Rome, Donangeli, 1591) 79. 
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5k - Equuleus, tekening van Bozio, BibVal Ms. N.76. 
 
 

 
5l - Equuleus, gravure, uit: Antonio Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio 
(Rome, Donangeli, 1591) 45. 
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5m - Militaire axonometrie, gravure uit Girolamo Maggi, Della fortificatione delle città, 
uit: Wolfgang Lefèvre ed., Picturing machines, 1400-1700 (Cambridge Mass. 2004). 
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5n - Obelisk, gravure van Giovanni Guerra, uit: Elena Parma Armani ed., Libri di im-
magini, disegni e incisioni di Giovanni Guerra (Modena 1544-Roma 1618): Modena, 
Palazzo dei Musei, Sala Poletti, 18 marzo-30 aprile 1978 tent.cat. (Modena 1978). 
 
 

 
5o - Fontein, tekening van Giovanni Guerra, uit: Elena Parma Armani ed., Libri di 
immagini, disegni e incisioni di Giovanni Guerra (Modena 1544-Roma 1618): Modena, 
Palazzo dei Musei, Sala Poletti, 18 marzo-30 aprile 1978 tent.cat. (Modena 1978). 
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5p - Lampen, gravure, uit: Antonio Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio 
(Rome, Donangeli, 1591) 77. 
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5q - Brand- en gloeiwerktuigen, gravure, uit: Antonio Gallonio, Trattato de gli instru-
menti del martirio (Rome, Donangeli, 1591) 75. 
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5r - Brand- en gloeiwerktuigen, gravure, uit: Antonio Gallonio, De sanctorum martyrum 
cruciatibus liber (Rome, Oratorium, 1594) 147. 
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5s (links) - Ungula, gravure, uit: Antonio Bosio, Roma subterranea ed. Giovanni Sever-
ano, transl. Paolo Aringhi (Rome 1651) Vol. I, 220. 
5t (rechts) - Ungula, bewaard in Tesoro di San Pietro. 
 
 

 
5u - Ungula, gravure, uit: Antonio Gallonio, Trattato de gli instrumenti del martirio 
(Rome, Donangeli, 1591) 67.
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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. 



Encyclopedische kennis over heiligen 
 

 245 

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. 



Encyclopedische kennis over heiligen 
 

 263 

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].
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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). 
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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 
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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. 
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English Summary 
 
This book analyses the hagiographical works of Antonio Gallonio (1556-1605) 
and their relation to the professionalising disciplines of law, medicine and 
engineering in sixteenth century Western Europe. Particular aspects of these 
disciplines present in Gallonio’s writings are interpreted as the attempt of a 
Counter-Reformation priest to offer his public a viable christian alternative to 
the worldly ambitions engendered by these secular professions. Being continu-
ously confronted with groups in society that claimed authority with regard to 
social relations, to the human body or to the forces of nature, Gallonio tried to 
steer away the attention of his readers from these subject-matters, in the 
direction of faith, devotion and ultimately deference to the only legitimate 
representative of God in this transient world, the catholic church. All refer-
ences to legal issues, medical issues or technical issues in Gallonio’s oeuvre 
constitute signs pointing at the vanity of wordly affairs and the superiority of 
matters divine. In conclusion, Gallonio offered a spiritual alternative to secular 
ambitions, representing the catholic clergy as a profession that surpassed all 
other professions in importance. This dissertation is inspired by the microhis-
torical method characterised by a continuous alternation between microscopic 
close-ups and macroscopic historiography. 
 In chapter 1 of this book I describe the Roman Oratory as a historical 
phenomenon, I summarise the historiography regarding Antonio Gallonio and 
I introduce the conceptual and methodological considerations underlying my 
work. Furthermore, Gallonio’s biography is briefly sketched. Gallonio was a 
member of the Roman Oratory, an order of secular priests founded in the 
second half of the sixteenth century by the Florentine cleric Filippo Neri. The 
order developed out of a popular religious movement and was very much the 
product of the Counter-Reformation, intended as it was to reform the ways of 
the Roman population, the clergy as well as the laity. The Oratory organised 
public meetings in which its member-priests commented on passages from the 
gospel, on moral examples gleaned from saints’ lives and on issues concerning 
the christian way of life. The oratorian priests furthermore acted as confessors 
and spiritual directors to leading figures of the ecclesiastical and secular elites 
of Rome. At the same time they studied intensively and produced a whole 
range of devotional, historical and polemical works of erudition, the most 
famous of which is the Annales Ecclesiastici of Cesare Baronio. Gallonio was a 
typical member of the Oratory, as he lectured on the lives of the saints, gave 
spiritual guidance to pious young women belonging to the Roman aristocracy 
and wrote and published hagiographical texts himself, based on an extensive 
and diverse collection of sources. 
 Though a typical oratorian, Gallonio has always been regarded as an 
enigmatic member of his order as well, as he had an impetuous character and 
was very dependent on his spiritual father, Neri. In 1593 Gallonio clashed with 
Baronio, the author of the much admired Annales Ecclesiastici, a conflict 
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willingly fuelled by their mutual spiritual father Neri. This has cast a shadow 
on Gallonio’s legacy and explains partly why he has never received the histori-
ans’ attention he deserves. After Neri’s death Gallonio fell out of grace with 
some of his fellow oratorians, who preferred a more strict regulation of the 
institution than he did. Yet he had influential supporters, the most eminent 
among whom was cardinal Federico Borromeo. By the end of his life he was 
held in some regard for his thorough knowledge of all things pertaining to 
saints’ cults and he acted as advisor to the Congregatio de Sacris Ritibus, the 
curial organisation that formally regulated acts of devotion and worship. 
 The particular structure and lay-out of Gallonio’s hagiographical works 
suggest his concern to guarantuee the validity of the hagiographical tradition. 
They are meticulously documented, uncannily systematic, irritatingly repeti-
tive and illustrated with technically refined yet sterile engravings. Devotion to 
the saints was a vital element in both catholic liturgy and social life. The catho-
lic clergy stimulated their flock to continue praying to the saints and perform-
ing public acts of devotion such as processions and pilgrimage. At the same 
time the veneration of saints, relics and sacred images was denounced as 
idolatry by the reforming movements in Northern Europe. These two opposing 
tendencies resulted in various projects, initiated in the catholic half of Europe, 
meant to purge the devotion to the saints of historically and logically dubious 
elements, in order to retain a sound and legitimate core of devotion. Such 
attempts at regulating the veneration of saints is generally regarded as an 
element of ‘social discipline’, a term referring to the active concern of European 
clerics and rulers with the lives and souls of their subjects in order to mould 
them into subservient believers and citizens. The oeuvre of Gallonio fits in 
with this development, being the product of laborious scholarship, containing 
obvious polemical elements and having didactic intentions aimed at a wide 
readership. 
 The sixteenth century not only witnessed the fragmentation of Latin 
christianity into various denominations, it also saw an acceleration in the 
production and disclosure of knowledge about the world. The operation of the 
printing press, the correction and editing of classical texts, the rise of socially 
heterogeneous learned societies and the accessibility of new continents all 
contributed to the rapid diversification of ways of generating and publicising 
knowledge. In this regard a unifying theme of importance is the relationship 
between textual authority and (new) empirical observations. The unquestioned 
authority of textual tradition gave way to the juxtaposition of received truth 
and personal observation. As Gallonio sought to bolster the trustworthiness of 
his texts about saints, the question imposes itself whether his sources of 
information and modes of argumentation also included empirical observations. 
 One of the effects of the multiplication of available knowledge and 
intellectual strategies was specialisation. Necessarily, scholars limited them-
selves to circumscribed areas of inquiry. Gallonio was no exception to this, nor 
were his fellow oratorians. Just as other scholars, for instance lawyers, physi-
cians and engineers, were delineating their respective areas of competence, a 
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hagiographer such as Gallonio had to do the same thing. In the process certain 
areas of study or competence could come under the attention of different 
interest groups, the resulting overlaps occasioning either cooperation or ri-
valry. Thus Gallonio came to share issues of social order, physical and spiritual 
health and technical development with members of other expert groups. When 
one traces the points where Gallonio met with other disciplines, either harmo-
niously or polemically, a pattern emerges that shows the fairly consistent 
strategy of a priest coping with the increasing complexity of lay culture. 
 My method is inspired by the microhistorical approach usually associ-
ated with the name of Carlo Ginzburg and elaborated and commented upon by 
Jacques Revel, Edward Muir, Gianna Pomata, Florike Egmond and Peter Ma-
son. Specifically, this comprises the identification of points of contact and 
interaction between several loosely defined social and intellectual disciplines, 
in casu hagiography, law, medicine and engineering, as these points manifest 
themselves in the life and works of the individual Gallonio. Concentrating on 
one author enables me to do justice to the multilateral character of the interac-
tion between these forerunners of the modern professions. This gives insight 
into the complexity of the reactions of the clergy to contenders in the arena of 
social and intellectual authority.1 
 Chapter 2 gives an overview of the hagiographical production of 
Gallonio. The most obvious characteristic of his hagiographical writings is that 
they are historical texts. An essential feature of the pre-modern conception of 
history was its continued relevance for the present. Therefore, historical writ-
ing was not just a rumination upon a more or less distant past, but constituted 
a source of signs, examples, even a blueprint for the present. Especially the 
history of all things sacred, evangelical history, ecclesiastical history and saints’ 
lives, was supposed to contain repetitive elements that contemporaries should 
try to emulate. The precarious situation of catholicism in Europe by the middle 
of the sixteenth century made it especially important to reconstruct a certified 
history that left no doubt as to the permanent excellence of the universal 
catholic church. Such a history required an abundance of trustworthy source 
material. Like Baronio, who had recourse to a staggering variety of sources for 
his historical studies, Gallonio also built his hagiographical works on a wide 
range of sources, ecclesiastical and secular, narrative and documentary, pub-
lished and unpublished. Peculiar to the work of Gallonio is his use of material 
sources, especially generic, interchangeable archaeological objects from every-
day life, very different from the unique works of art and the readable coins and 
inscriptions usually employed in antiquarian studies.  
 The sacred history that Gallonio thus assisted in reconstructing was 
strongly biased towards the Roman empire. With their celebration of the 
translation of the relics of Flavia Domitilla and her servants Nereus and Achil-

                                                 
1 I do not share Ginzburg’s interest in a folkloristic undercurrent in the dominant 
cultures of Europe, as well as his emphasis on the permanent bipolar conflict 
between the social elite and the masses. 
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leus, the oratorians highlighted one of the earliest documented instances of a 
member of the Roman imperial family that converted to christianity. That this 
woman was a relative of the warlike Flavian emperors, considered ancestors of 
Constantine the Great, and that she rejected marriage with a nobleman at the 
insistence of her eunuch-servants, in favour of virginity and martyrdom, only 
increased her relevance for the oratorian pastoral programme. The oratorians 
could present her as a model for the violent and promiscuous aristocracy of 
their own age to follow, and her eunuch-servants as forerunners of themselves, 
preferring sacred celibacy over worldly fame and procreation. Gallonio partici-
pated in shaping a specific past that suited the oratorian image of the clergy, 
humble and gentle but insistent in guiding the laity towards spiritual ad-
vancement, away from the daily effort for worldly advancement, be it of a 
juridical, scientific or military kind. 
 In chapter 3 Gallonio’s ambivalent relationship with law and juridical 
regulation becomes apparent. In the course of the late Middle Ages saint 
making had become very much regulated by means of detailed legal procedures, 
which the church in the Counter Reformation retained and reinforced. At the 
same time there were clerics who preferred a more flexible attitude, condoning 
spontaneous local devotions to recently deceased persons as long as there was 
no clear danger to orthodoxy. Gallonio belonged to the latter group, along with 
Baronio and for instance the jesuit Roberto Bellarmino. Gallonio, who fer-
vently promoted the canonisation of the deceased Neri and participated in 
curial discussions on the legitimacy of specific devotional issues, collided with 
Francisco Peña, a typical representative of the former group of churchmen that 
frowned upon irregular acts of devotion. Whereas the likes of Peña regarded 
any unwarranted devotion as a potential heresy, requiring immediate action of 
the central curial tribunals, Gallonio and those who shared his views were 
convinced that divine providence would in the end separate the wheat from the 
chaff, as long as the clergy made sure the layfolk were supervised in their 
actions and gently corrected by them if need be. The conflict arose from differ-
ent models of christian society, Peña representing a hierarchical model that 
criminalised all religious initiatives originating in the lower levels of catholic 
society, and Gallonio representing a egalitarian model in which the clergy 
should be the guides accompanying the laity rather than the administrators 
judging them. 
 Most people eligible for canonisation in the Early Modern period were 
confessors, exceptional religious persons that died relatively peacefully. Since 
the procedure for formalising the veneration of confessors was roughly in 
operation and continued to be developed, Gallonio had to engage himself with 
this procedure in order to further the cause of the canonisation of Neri. This 
entailed the gathering of evidence, mostly empirical evidence in the form of 
oral testimonies. From these testimonies it should appear that the candidate 
had been an extraordinarily virtuous christian and, above all, that he had 
wrought miracles. In the case of Neri, not only a great number of miracles had 
been witnessed that involved his healing powers, but his own body was a 
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miraculous phenomenon. His heart had grown to such enormous proportions 
that some ribs had even broken, interpreted as God’s remedy against the 
tremendous heat Neri had built up inside, being continuously engaged in 
prayer and contemplation of God. The need for juridically certified testimonies 
occasioned the dissection of Neri’s body after his death, attended by expert 
witnesses. Gallonio diligently gathered all legitimate testimonies related to the 
physical manifestations of Neri’s holiness. A system of legally binding rules 
dictating how to formally recognise holy confessors was in operation, and 
Gallonio not only acquiesced in these rules but showed himself capable of using 
them to his advantage, as well. 
 Holy martyrs were a different story altogether. The edifying signifi-
cance of martyrdom was difficult to ascertain since there was often little hard 
evidence as to the exact motives of either the martyr or his prosecutor. Since 
much religious violence, readily interpreted as martyrdom, was inflicted by 
secular authorities that claimed to combat rebellion and subversion, canonisa-
tion of new martyrs was a precarious affair. Accordingly, little jurisprudence 
was developed in the Early Modern period relating to martyrs. Not surprisingly 
then, Gallonio’s work on martyrdom was hardly informed by canonisation 
procedure, though his martyrological work was cited in the important codifica-
tion of canonisation procedure by pope Benedict XIV in the eighteenth cen-
tury. Gallonio’s martyrological work had a more distinct relationship with 
penal law. His description of torture as a rational, systematic cycle of phases is 
analogous with how contemporary writers on the interrogation of criminals 
and heretics approached the subject, among whom Francisco Peña. Gallonio 
cited the works of well known legal scholars, he entered into discussions re-
garding corporeal punishments and he referred to the contemporary practice 
of legal torture. He constantly represents martyrdom as the result of a con-
scious preference for God’s law over the law of mankind, denying the efficacy 
of the legal instruments of torture and corporeal punishment in the face of 
God’s providence. In conclusion, his dealings with law are highly ambivalent. 
He rejects the juridical straitjacket that professional lawyers and judges would 
cast upon society, since faith, humility and charity should prevail over rules 
and regulations. At the same time, he shows himself very well aware of the 
importance of the profession of law and capable of dealing with it. 

Chapter 4 shows the intense and often strenuous relationship between 
the cleric Gallonio and practitioners of medicine. As an oratorian Gallonio was 
deeply immersed in the doctrine of the salutary effect of suffering, physical as 
well as emotional. Therefore the art of medicine was regarded in essence as a 
vain endeavour, actually hindering christians in their spiritual growth. At the 
same time people continuously sought relief from their ailments, turning to 
individuals with a reputation for holiness such as Neri just as easily as they 
turned to doctors of medicine, surgeons or plain quacks. Medicine was thus not 
just counterproductive from a spiritual point of view, it also meant an oppor-
tunity to show off the superior qualities of the spiritual healer. Gallonio knew 
how to profit from this effect in his Vita of Neri, as he spelt out miraculous 
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healing after miraculous healing. Every time the patient regained his health 
after the physicians had given up all hope, when Neri or his relics subsequently 
entered the scene. Gallonio manipulates the testimonies on which these medi-
cal histories were based in order to maximise the effect of the miraculous 
cures, in the process showing a rather sophisticated acquaintance with techni-
cal medical language and argumentations. Again, Gallonio shows himself to be 
proficient in a profession, a proficiency which he utilises to disqualify that 
same profession as a vain distraction from what really mattered, in this case 
spiritual health. 

Medical practitioners were not an anonymous professional group in 
Gallonio’s Vita of Neri. Physicians, surgeons and pharmacists had such fre-
quent and intimate dealings with the oratorians, as spiritual pupils and as 
medical custodians, that many of them personally make their appearance in 
Gallonio’s account of Neri’s life story. Some of these medical practitioners, 
such as Michele Mercati and Andrea Cesalpino, in their own writings show 
themselves actively concerned with the question as to which group of profes-
sionals should take priority when patients’ spiritual as well as their physical 
health was in danger. For Gallonio the answer to this question was obvious: 
spiritual health was vital, therefore the clergy should always be favoured over 
the medical arts. In his rendering of episodes from the lives of Mercati and of 
Giovanni Battista Modio, another physician figuring in the Vita of Neri, Gallo-
nio clearly advocates the conversion of medical scholars to devotion and pas-
sivity.  

The death and subsequent autopsy of Neri was a special situation, in 
which Gallonio allowed for an unusually active role for the medical arts. Since 
Neri’s own anatomy was supposedly miraculous, which required medical exper-
tise to be proven, Gallonio described the operation which led to the discovery 
of his enlarged heart with much attention to medical detail. In this instance, 
medical expertise was conducive to a juridically certified anatomical miracle. 
This happened in the years leading up to 1600, when the enthusiastic lobbying 
for new saints such as Ignatius of Loyola and Carlo Borromeo came to a tempo-
rary climax. Shortly afterwards pope Clemens VIII put a halt to all juridical 
proceedings regarding canonisation and the procedure was tightened by re-
pressive currents in the papal curia. In the decades after 1600, the spontaneity 
with which the oratorians and their befriended practioners of the medical arts 
cooperated in practice on behalf of the canonisation of their deceased spiritual 
leader would succumb to the full weight of new regulations imposed by the 
papacy. 

In chapter 5 attention to the profession of engineering takes centre 
stage, though in a less straighforward manner than law and medicine in the 
previous chapters. This is a consequence of the more recent and less distinct 
manifestation of engineers as a selfconscious professional group in Western 
European societies in the sixteenth century. The aspects of engineering echoed 
in the work of Gallonio are the attempts of aggressive male aristocrats to 
subject the forces of nature to their own violent ambitions through inventions 
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such as firearms, innovative fortifications and siege equipment. Gallonio’s 
martyrological studies explicitly present martyrs, preferably female, as glorious 
examples of christian passivity, superior to their male counterparts with their 
vain enterprises. The instruments of torture with which martyrs were mal-
treated, which served to identify these martyrs in the manner of heraldic 
emblems, form a martyrological alternative to the weapons borne by the proud 
aristocracy as part of their coats of arms. By focusing on the mechanics of the 
martyrs’ instruments, Gallonio emphasises the vanity of these inventions. This 
is in stark contrast to the pride which transpires from the so-called machine 
theatres, lavishly illustrated books depicting mechanical contraptions that are 
ingenious but often impossible to realise, a genre popular among the social 
elite that Gallonio in his works adressed. 

Whereas Gallonio sought to discourage his readers from letting them-
selves be carried away by the glorious machinery of their age, he himself was 
forced now and then to contemplate in a more than cursory manner the me-
chanics that underlay certain torture instruments. A special case is his elabo-
rate discussion of the equuleus, the wooden horse, a kind of rack mentioned in 
martyrological sources and pagan literature alike. According to Gallonio the 
wooden horse was a horizontal beam mounted on four legs with a simple 
mechanism that enabled executioners to stretch out the victims lying on the 
beam to the point of dislocating their joints, without applying much force. The 
discussion on what seems an obscure and macabre antiquarian subject actually 
had a clear topical significance. This becomes apparent from the catholic 
account of the trial and execution of Balthasar Gerards, the assassin of William 
of Orange, governor of the calvinist Netherlands. Of the different versions of 
this account that circulated in Rome, the version in the possession of Gallonio 
is the only one known to have the word eculeus in it. The mechanical recon-
structions in the works of Gallonio served to create a proper vocabulary for 
describing the instruments used for contemporary religious violence. 

The illustrations of Gallonio’s works reinforce the impression of me-
chanical finesse. At a closer glance however they actually confirm the ultimate 
indifference of Gallonio towards technical innovation. The engravings in his 
published works, designed by Giovanni Guerra and executed partly by Antonio 
Tempesta, partly by Leonardo and Girolama Parasole, are refined and closely 
related to the texts. They actually contribute to an understanding of the recon-
structions and reinforce certain arguments. However, even though Guerra was 
well acquainted with the techniques and conventions of mechanical illustra-
tions, these engravings lack in technical sophistication. A detailed inspection of 
the illustrations of the martyrological publications of Gallonio show numerous 
details that are inaccurate or disfunctional. These engravings successfully 
suggest mechanical prowess, but were in fact inadequate as technical illustra-
tions. Gallonio played with the profession of engineering, warning against too 
much enthusiasm and at the same time engaging in discussions on the me-
chanical details of martyrological instruments, but in the end he refrained 
from penetrating this profession properly. 
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 Chapter 6 takes a broader view of Gallonio’s work as a product of 
collecting and processing knowledge. In the fifteenth and sixteenth century the 
collecting of texts and objects was facilitated by networks of communication 
that were ever expanding, socially as well as geographically. In the wake of the 
medieval princely and ecclesiastical collections of codices, curiosities and works 
of art there was a proliferation among administrators, bankers, merchants, 
physicians and scholars of collections of books, antiquities and natural objects. 
At the same time collectors were more than before inclined to specialise, in the 
actual content of their collections as well as in the descriptions and inventories 
they compiled. The huge amount of documents related to saints’ lives, cults 
and relics that Gallonio collected can be seen as a symptom of this very same 
flowering of specialised collections among the urban elites. Gallonio collected 
predominantly texts, hagiographical documents and lists of relics. He was also 
interested in empirical observations, such as the material quality of documents 
and objects, especially in relation to relics. However, such observations were 
usually verbal testimonies of empirical observations performed by others. 
Gallonio’s collection was thus of a more textual kind than the collections of 
antiquities and natural phenomena of his contemporaries and it had a more 
functional character as it served the specific purpose of verifying the historicity 
of hagiographical traditions. Still, the intensive correspondence with a widely 
ramified network of assistants, many among whom were lay people engaged in 
different, partly overlapping networks as well, functioned in a similar way. 
 As Gallonio drew on his hagiographical collection while composing his 
own works, he categorised the elements it consisted of, thus participating in 
the enormous effort of classifying the world undertaken by collectors of all 
kinds of objects, artificial as well as natural. Gallonio pictured himself as a very 
sober author that sacrificed stylistic decoration for the sake of clarity and logic. 
He carefully identified common characteristics of torture instruments and holy 
virgins and structured his publications accordingly. The logical, technical and 
physical criteria he employed for classifying the elements of his hagiographical 
collection, could have served to classify ancient artifacts or natural phenomena 
as well. Gallonio shared the aspiration to construct a complete taxonomy of the 
phenomena under scrutiny with scholars like Mercati and Girolamo Mercuri-
ale. The antiquarian objects, especially the interchangeable utensils from 
everyday life that Gallonio introduced in his work on torture instruments, 
contributed to his taxonomy of martyrological instruments. However, upon 
close inspection he hardly seems to have observed the antiquarian objects 
himself, delegating to unnamed experts the task of judging their worth as 
historical sources. 
 In general, Gallonio excelled at adapting the form of his works to the 
public he had in mind. He used his hagiographical collection as a box of build-
ing blocks, combining and recombining citations, passages and images as he 
saw fit, casting the material in the mould that fitted his purpose. Every single 
one of his works is a totality, structured according to distinct criteria, con-
structed out of more or less the same elements as his other works. These 



English summary 
 

 293 

elements are snippets of hagiographical representations, pieces of testimony, 
accounts of miracles and martyrdoms, liturgical formulae, and of course images 
and objects either seen personally or heard about. Gallonio employed these 
hagiographical elements in his works as emblems, combinations of visual and 
textual information that conveyed well defined units of christian morals and 
truth. 
 Chapter 7 draws together the strands running through this book, 
offering conclusions as to the nature of Gallonio’s hagiographical work, his 
place among the other oratorians and what his work tells us about the clergy of 
the Counter Reformation vis à vis the expanding role of the legal, medical and 
technical professions in Early Modern societies. Gallonio’s oeuvre is very 
diverse, especially given its modest size compared to those of some of his 
contemporaries. It shows particularly well how a priest in the Counter Refor-
mation would collect all hagiographical testimonies he could get his hands on, 
and produce completely different works out of the same core of hagiographical 
sources. Rather than as a failed epigone of Baronio, Gallonio is better appreci-
ated as one of several oratorian writers that experimented with the patrimony 
of ecclesiastical erudition in order to buttress the edifice of the universal 
catholic church.  
 In Gallonio’s case, these experiments led him into the ‘workfields’ of 
law, medicine and engineering, although his encounter with each of these 
‘workfields’ was different. In the case of law, which had been a fully operative 
discipline in lay society as well as within the church since the twelfth century, 
Gallonio was forced to work within the juridical framework of rules already 
firmly in operation with regard to canonisation procedure. Nevertheless, it 
becomes apparent from more than one aspect of his works that he was not a 
great proponent of the legal profession that aimed at structuring society 
according to fixed rules, products of the human intellect. In the case of medi-
cine, his position was more advantegeous, as the authority of the medical arts 
with respect to society was all but agreed upon. He could use his cursory 
knowledge of medical jargon and ideas to depict the medical arts as a pitiful 
exercise in vanity, inferior in all respects to pastoral care aimed at spiritual 
health. At the same time, he happily adopted the medical contribution to the 
canonisation of Filippo Neri, copying the medical language used to describe the 
saint’s miraculous anatomy. The case of engineering is less clear-cut, since this 
was a relative newcomer on the stage of the established professions. Gallonio 
presented the instruments with which martyrs were tortured as diabolic inven-
tions, suggesting that contriving, improving and applying mechanics were vain 
enterprises. Christian humility and passivity were preferable at all times to the 
active ambition of engineers. Christian passivity is the theme that underlies all 
Gallonio’s works, a theme he manifested by presenting the vanity of the pro-
fessions in repetitive, well defined combinations of images and texts. Gallo-
nio’s oeuvre thus is a collection of emblems of passivity. 
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Werken van Antonio Gallonio 
 

Uitgegeven 
 

——————— 
 
Trattato de gli instrumenti di martirio, e delle varie maniere di martoriare usate da'gen-

tili contro christiani (Rome, Donangeli, 1591). 
De sanctorum martyrvm cruciatibus liber quo potissimum instrumenta, & modi, quibus 

iidem Christi martyres olim torquebantur, accuratissime tabellis expressa descri-
buntur (Rome, Congregazione dell’Oratorio en Zannetti, 1594). 
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——————— 

 
Historia delle sante vergini romane con varie annotationi e con alcune vite breui de' 

santi parenti loro, e de' gloriosi martiri Papia e Mauro soldati romani (Rome, Do-
nangeli, 1591).  

La Vita delle sante Bibiana, e Demetria sorelle vergini, & mart. romane. Et di s. Dafrosa 
loro madre mart. ed. Stefano Gallonio (Rome, Grignani, 1625). 

 
——————— 

 
Istoria di Elena De'Massimi vergine romana ed. P. Domenico Rebaudengo (Rome, 

Salviucci, 1857). 
 
 

——————— 
 
Historia della vita e martirio de'gloriosi santi Flavia Domitilla vergine, Nereo, et Acchil-

leo, e piu altri, con alcune vite breui de'santi parenti di S.Flauia Domitilla, et alcune 
annotationi (Rome, Zannetti 1597). 
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——————— 

 
Vita beati patris Philippi Nerii Florentini Congregationis Oratorii fundatoris in annos 

digesta (Rome, Congregazione dell’Oratorio en Zannetti, 1600).  
Vita del beato p. Filippo Neri fiorentino fondatore della Congregatione dell’Oratorio 

(Rome, Zannetti, 1601).  
Vita beati patris Philippi Nerii Florentini. Congregationis Oratorii fundatoris. Qui 

sanctimonia et miraculis nostro seculo claruit, in annos digesta (Mainz, Lippius, 
1602). 

Vita del Beato P. Filippo Neri fiorentino fondatore della Congregatione dell'Oratorio 
(Napels, Roncagliolo, 1608). 

Histori und Leben deß seligen Vatters Philippi Nerii von Florentz, stiffters der Congre-
gation deß Oratorii zu Rom transl. Aegidius Albertinus (München, Hainricus, 
1611). 

Vita sancti Philippi Nerii florentini congregationis oratorii fundatoris in annos digesta 
(Rome, Olivieri, 1818). 

Vita di san Filippo Neri fondatore della Congregazione dell'oratorio (Rome, Monaldi, 
1843). 

Vita di San Filippo Neri ed. Maria Teresa Bonadonna Russo (Rome, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 1995).  

 
——————— 

 
Geschreven door Cesare Baronio, onder de naam van Antonio Gallonio: 
Apologeticus liber Antonii Gallonii proassertis in Annal. Eccles. de monachatu s. 

Gregorii papae, adversus D. Constantinum Bellottum monachum Cassinatem, cui 
accedit Responsio de ijsdem ad alium eiusdem Ordinis monachum (Rome, Typog-
raphia Vaticana, 1604).  
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Onuitgegeven 
 

——————— 
  
‘Historia sanctorum martyrum Flaviae Domitillae virginis Nerei Achillei et aliorum 
multorum’. 
 G.99 int. 1, ff. v ro-vi ro, 1-17ro 
 

——————— 
 

 ‘De his, quae praestari possunt non canonizatis’. 
 BibVal Ms. G.91 (Rome). 
 BibVal Ms. H.14 ff. 272ro-307vo (Rome). 
 Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Ms. V.H.272 (Napels). 
 BA Ms. Z.188 sup (Milaan). 
 ArcVal Vol. A.IV.22 (Rome, onvoltooid). 
 

——————— 
 
‘De Veneratione quae praestari potest hominibus eius sanctitatis opinione recens 
defunctis etiamsi nondum canonizati fuerunt’. 
 BibVal Ms. H.14 ff. 378ro-385vo (Rome). 
 

——————— 
  
‘Ad sepulchra, et corpora recens defunctorum, nondum Canonizatorum, qui pro sanctis 
habentur cultus publicus dumtaxat prohibetur, sed privatus concediturus’.  
 BibAng Ms. 909 int. 5, ff. 82ro-89ro (Rome). 
 

——————— 
  
‘Vitae Sanctorum qui post Christi Ascensum vixerunt’. 
 BibVal Ms. H.21, H.22, H.23. 
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Onuitgegeven 
 
Milaan 
Biblioteca Ambrosiana 
 Mss. G.173inf; G.189inf; G.193inf; G.260inf; Z.188sup. 
 
Napels 
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III  

Ms. V.H.272. 
 
Rome 
Archivio della Congregazione delle Cause dei Santi 

Decreta Sacrae Congregationis Rituum. Ab anno 1588 ad annum 1599. 
Decretorum Congregationis Sacrorum Rituum. Liber secundus à 1602. usq. ad 
1610. 

 
Archivio della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri 

Vols. A.III.51 nr. 3; A.IV.15; A.IV.22; A.V.6; B.III.1; C.I.5; C.I.36; C.I.36; P.I.3 nr. 1, 
nr. 5, nr. 9.2, nr. 9.3. 

 
Archivio di Stato di Roma 

Cong. Oratorio Roma Vol. 145. 
Notai A.C. Vol. 66. 

 
Archivio Segreto Vaticano  

Cong. Rituum, Processus Vols. 219-220; 2821-2824; 2827. 
Misc. II, Vol. 92. 

 
Biblioteca Angelica  

Mss. 883; 1564. 
 
Biblioteca Apostolica Vaticana 

UrbLat 814II. 
 
Biblioteca Vallicelliana 

Mss. G.91; G.99; H.2-H.7; H.8I-H.8III; H.9-H.14; H.16; H.18- H.23; I.11; N.22; N.76; 
O.15; O.17-O.18; O.58; P.206. 
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