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Basilio Perez maakte in het dorpje Isar, niet ver van Burgos, verrukkelijke schapekazen. De opbrengst was echter vrij mager. Oorzaak waren de zwermen vliegen die door de raampjes zijn kelder
binnendrongen en ervoor zorgden dat een flunk deel van de kazen
door maden opgegeten werd. Toen ik vroeg of hij er niet goed aan
zou doen wat gaas voor de ramen te slaan, merkte hij met een lichte
irritatie in zijn stem op dat hij een betere methode had. Hij wees
naar een verschoten, ingelijst prentje tegen de muur met een afbeelding van Santa Casilda, een gevangengenomen dochter van
emir Abu Mohammed Ismail van Toledo uit de i ie eeuw, die
nadat zij christin was geworden, haar lange leven — zij werd I oo j aar
— wijdde aan de zorg voor gevangenen. Zij moest de vliegen weren. Ik verliet Basilio en zijn vrouw, voorzien van enkele gave
kazen, een verfrommelde levensbeschrijving van Casilda en de opdracht om haar in het naburige Bibriesca te gaan vereren.
Zo zijn christenen altijd vertrouwd geweest met heiligen. Tot voor
kort voelden zij zich met hen niet alleen kind aan huffs in de hemel,
maar ook thuis in de geschiedenis: aan de martelares Bibiana van
Rome uit de 4e eeuw wist men zich even verwant als aan de contrareformatorische belijder Carlo Borromeo en de 19e-eeuwse Bernadette Soubirous. Heiligen zetten het christen-zijn in een historisch perspectief. Hun verering bracht zowel vertrouwdheid mee
met het heilige als met alle hebbelijkheden en onhebbelijkheden
van het verleden. Men kwam hun afbeeldingen immers dagelijks
tegen: in de oudheid in de coemeteria (begraafplaatsen); later in
kerken en huizen en in de straten; verder hun namen in boeken,
zoals in het Proprium Sanctorum (wisselende teksten in de eucharistieviering op feestdagen van heiligen) van het missaal. En wie er iets
meer van wist, zag meerdere heiligen elkaar op een dag verdringen
in het Martyrologium (lijsten van martelaren en heiligen geordend
volgens de dagen van het j aar) .
In dit bock wordt geput uit de hagiografie: de wetenschap die zich
bezighoudt met de levens en de geschiedenis van de verering van
heiligen. Aanvankelijk was heiligen een van de namen die christenen
elkaar gaven (Rom. 1,7; 1 Petr. 1, I 5-16 en Hand. 9,41). De naklank
van dit gebruik is nog te beluisteren in de uitdrukking `gemeenschap der heiligen' in de geloofsbelijdenis: de hemel en aarde omspannende familie van alle gelovigen uit alle tijden. Vanaf de stormachtige toename van het aantal »asceten, die immers de 'perfectio'
(volmaaktheid) bij uitstek nastreefden, werd de term gereserveerd
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voor die christenen van wie de gemeenschap aannam, dat zij door
hun marteldood of door hun levenswijze voorbeeldig gestalte hadden gegeven aan de navolging van Jezus van Nazaret. Later ging
het woord in pregnante zin betekenen: een christen die — aanvankelijk door een constants traditie, vanaf het einde van de Toe eeuw na
een vanuit Rome gevoerd canonisatie-proces — door de kerkgemeenschap als volmaakt en voorbeeldig wordt geaccepteerd en met
respect vereerd; een kampioen in het geloof en de beleving daarvan.
De regels van het canonisatieproces zijn minutieus in de kerkelijke
wetgeving vastgelegd. In grote lijnen verloopt het in twee etappes:
de zaligverklaring (beatificatie), die tot de heiligverklaring (canonisatie) leidt.
Er zijn allerlei rangen en standen onder de heiligen, vaak in soorten
gegroepeerd in bepaalde iconografische schemata zoals op de Aanbidding van het Lam Gods van Hubert en Jan van Eyck (1432 in de
Sint Baafs te Gent). Men onderscheidt voorouders van Jezus, oudtestamentische profeten en koningen, apostelen, >>martelaren, >>asceten, >monniken en >>maagden, >>belijders, >>kerkvaders en kerkleraren, pausen, bisschoppen (>^clerici) en abten, >>vorsten en tenslotte —
in de klerikale, katholieke Kerk schandelijk genoeg slechts spaarzaam vertegenwoordigd — huisvaders en huismoeders (>>Isidorus
van Madrid en zijn vrouw Maria Toribia; > Julianus Hospitator) . De
betekenis van deze soorten heiligen leest men in de, van berichten

over heiligen overlopende Legenda Aurea (1255-66) in het prachtige
verhaal over de vermoeide koster van de Sint-Pieter te Rome die op
het einde van de dag van de instelling van het Allerheiligenfeest, na
een tocht in de kerk langs alle altaren van zoveel heiligen, de hemelse koren mag zien en uitleg krijgt over hun aard.
Andere classificaties van heiligen waren die van de >>Veertien
Noodhelpers en van de Vier Maarschalken, bijzonder invloedrijke
hovelingen voor Gods troon (Antonius Abt, #Cornelius, #Hubertus, Quirinus van Neuss) . Een aparte groep vormen de Canonheiligen: mannen en vrouwen wier namen in het centrale gebed
van de eucharistieviering (Canon) juist voor de consecratie genoemd werden.
Het aantal heiligen is moeilijk exact aan te geven. Een globale
telling in het uitstekende werk van Wimmer & Melzer 1988, dat
alle heiligen kort beschrijft, leverde de volgende cijfers op: ca. 2500
heiligen en zaligen, onder wie ca. soo kleinere `groepen' heiligen.

Als men deze groepen gemiddeld stelt op drie (figuren naast de
`hoofd '-heilige, bij wie zij vermeld worden) komt men op ca. 4000
namen. Daarbij moeten nog de door de auteurs afzonderlijk besproken - grote groepen martelaren van de nieuwe tijd gerekend
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worden (ruim 1150), zodat men mag aannemen dat er meer dan
5000 'erkende' heilige vrouwen en mannen zijn.
Vanouds waren de heiligen voorwerp van verering, lokaal of in
de hele Kerk. Deze verering — met name die van hun afbeeldingen —
is lange tijd een omstreden punt geweest in de leer en de praktijk
van de Kerk. Het gebrek aan 'theologische fundering' ervan in de
eerste eeuwen is waarschijnlijk de voornaamste oorzaak geweest
van het uitbreken van een beeldenstrijd en een zeer scherpe beeldenstorm (iconoclasme) in de 8e en 9e eeuw in het Christelijk Oosten ( van Damascus). Misbruiken in de late middeleeuwen, waarin heiligenverering woekerde en alle perken te buiten
ging, lokten begrijpelijkerwijs reacties van de reformatoren uit en
leidden tot de afwijzing van de heiligenverering in de protestantse
kerken. Theologisch onderscheidt men in de katholieke Kerk vanouds `latreia' (aanbidding die men aan God en Christus schenkt) en
`douleia' (dienstbetoon, verering aan de heiligen); Maria schenkt
men een bijzondere verering ('hyperdoulela'). Vanwege hun verdiensten heerst de overtuiging dat men heiligen om hun voorspraak
bij God kan vragen en om hulp bij bijzondere noden (Neertien
Noodhelpers) . Alle heiligen worden liturgisch te zamen gevierd op
I november, Allerheiligen; daags daarna viert men Allerzielen, herdenking van alle gestorven christenen.
Het gebruik om lichamelijke resten van heiligen met respect te
bewaren en verering te schenken vindt zijn grond in een algemeenmenselijke, in veel religies aanwezige gewoonte. Men denke aan
ceremonieel bij voorouderverering. Onder christenen ontstond de
eerste aandacht voor relieken of relikwieen uit de cultus rond de
>>martelaren, die aansloot bij antieke funeraire tradities. Dat misbruiken niet uitbleven leest men in Peristephanon van Prudentius
(kort na 400), die ze beschrijft, en bij >>Augustinus, die ertegen fulmineert. De gewoonte, vanaf de 6e eeuw, om de eucharistie te
vieren op of bij het graf van een martelaar, leidde tot verspreiding
van martelarenlichamen of gedeelten daarvan. Bedevaarten, altijd
verbonden met souvenirhandel, leidden tot een enorme commercie
in heilige objecten. De ampullen van Monza, het Vaticaanse kistje
en emaille kruisje, alle uit Palestina (6e eeuw), zijn er nog altijd
belangrijke getuigen van. Een vloed van vaak bedenkelijke relieken
overspoelde Europa tijdens de kruistochten en leidde in de 13e
eeuw tot een hausse in handel of roof. Laat-middeleeuws bijgeloof
in dezen werd door de Reformatie duchtig bestreden, maar werd
nooit geheel opgeruimd. Menig reliek is overigens aanleiding geworden tot sublieme kunstwerken, de reliquiaria: grotere of kleinere schrijnen waarin overblijfselen werden bewaard, ter verering

']
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uitgestald en op feestdagen van de heiligen of in barre tijden in
processies rondgedragen.
Aan de traditie van de heiligenverering is ook de praktijk ontsproten van de christelijke naamgeving (zeker al vanaf »Johannes
Chrysostomus), die alles te maken heeft met de aan heiligen toebedachte functie van beschermers. Het werd de gewoonte kinderen
bij hun doop een of meer namen van heiligen, hun patronen, te
geven. Collectief werden de naam en het patronaat van een heilige

gekozen door gilden en verenigingen. Altaren en kerken werden
aan heiligen toegewijd en ontvingen hun namen (patrocinium).
Het laatste gebruik is dermate van belang geweest, met name in de
middeleeuwen, dat een zelfstandige geschiedeniswetenschap ontstond die de ontwikkeling van het proces van naamgeving aan
kerken beschrijft en bestudeert (Patrozinienforschung).
Men kan vrijwel alle soorten en individuele heiligen kennen aan
hun attribuut. De meeste heiligen dragen een bepaald, in de iconografische traditie gegroeid kostuum, hoofddeksel, martelwerktuig
of gebruiksvoorwerp, dat iets te maken heeft met de status, bezigheden, speciale verrichtingen, 'wonderen' of het levenseinde van de
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heilige vrouw of man. Soms wordt een kenmerkend gebaar gemaakt (bijvoorbeeld >>Rochus, die een pestbuil toont). Vaak is er
een combinatie van attributen nodig omdat meerderen hetzelfde
attribuut kunnen dragen (Rochus heeft ook nog een hondje met
een brood in de bek naast zich; houten beeld ca. 1 Soo uit KleefGelre in het Catharijneconvent te Utrecht; Quinten Massys, huisaltaar ca. IS 18 voor Lucas Rem).
Vanaf de 4e eeuw hebben heiligen vaak een nimbus (aureool of

Hoogaltaar in de Domkerk te
Lund (Denemarken), 1398.
Resten van polychromie
bleven bewaard. De gotische
schijnarchitectuur is rood. De
44 heiligen, alien met hun
attributen, zijn geschaard rond
een Intronisatie van Maria
door Jezus.
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gloriool) rond, achter of boven het hoofd. Het teken is bij meer
religies bekend en duidt daar op de godheid, de relatie met het
goddelijke of de macht van de drager. Als licht- en stralenkrans
komt het voor bij hellenistische voorstellingen van goden en helden
en van de apotheose van de keizer. Christenen gebruikten het voor
het eerst bij Jezus, vervolgens ook bij Maria, engelen en apostelen.
Soms heeft de gouden achtergrond van een afbeelding, zoals op
mozaieken, miniaturen en panelen, dezelfde functie. De vorm van
de nimbus wisselde met artistieke inzichten en technische mogelijkheden. Vanaf de barok werd dit attribuut buiten de volkskunst
minder frequent aangebracht.
De oudste voorstelling van groepen heiligen bevindt zich op de
wanden van de San Apollinare Nuovo in Ravenna (557-70). Vanaf
de 7e eeuw werd Christus in het Oosten op ikonen afgebeeld met
naast zich Johannes de Doper en Maria te midden van twee stoeten
van heiligen, een schema dat later op geen enkele iconostase_ zal
ontbreken (i ie eeuw, Hosios Lukasklooster in Boetie, Griekenland;
vgl. de Pala d'Oro uit de I Ie-14e eeuw in de San Marco te Venetie).
De viering van heiligen in de loop van het jaar las men in het
Oosten van de kalender-ikonen af, waarop elke heilige herkenbaar
is weergegeven (12e-eeuws ikoon uit Constantinopel in het Sinaiklooster; Russisch ikoon uit de 16e eeuw te Recklinghausen) . In
het Westen hadden miniaturen in handschriften van Augustinus'
De civitate Del, in combinatie met illustraties van het Sanctus-gebed
en de liturgische teksten van. het Allerheiligenfeest in Karolingische
en Ottoonse Sacramentaria, grote invloed op het ontstaan van het
iconografisch schema van het Hemelse Hof rond Christus, het Lam
Gods of Maria. Eerst in strakke registers, later speelser gegroepeerd,
staan de heiligen, aanvankelijk zonder, later met attributen, vrezend
of eerbiedig rond bun hemels centrum. Ook het schema van het
Laatste Oordeel leende zich voor weergave van grote groepen heiligen. Bij laat-middeleeuwse en contrareformatorische afbeeldingen van de Drieeenheid, de Kroning van Maria, de Genadestoel of
Maria met de Rozenkrans ontbreekt de hemelse hofhouding vrijwel nooit (bijvoorbeeld Hans Suss von Kulmbach, paneel ca. I I
van het Rosenkranzaltar). En er is geen barokke of i 8e-eeuwse
kerkkoepel in benedictijnerkloosters of men ziet aan het gewelf,
door het geopende zwerk been, hoe heiligen zich rond een of andere theatrale voorstelling vermaken (vooral in Zuid-Duitsland en
Oostenrijk: Weingarten, Zwiefalten, Neresheim) . De 18e en i 9e
eeuw brachten een devaluatie van het heiligenbeeld, dat ging uitblinken in zoetelijkheid en theatrale gebaren: bijvoorbeeld de sma-
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keloze schilderijen `Die Martyrerin' ca. 1900 van Angelo Courten
of `tinter der Arena' 1866 van Karl von Piloty. In een lithografie
nit 1921, `Der Heilige vom Inneren Licht', ontdeed Paul Klee in een
serene voorstelling de Heilige van deze omhaal en kleurloosheid en
oneerlijkheid.
De eerste literatuur over `heiligen' bestaat uit vroegchristelijke
martelaarsakten, passies en stichtelijke legenden. Zeer vroege collecties monnikenverhalen vindt men in de onvolprezen, anonieme
Apophthegmata Patrum (Uitspraken van de woestijnvaders; 4e-5e
eeuw), bij >>Gregorius de Grote (Dialogi de vita et miraculis patrum
italicorum, Dialogen over het leven en de wonderen van de Italiaanse kerkvaders, ca. 594) en Gregorius van Tours (Liter Miraculorum
575 94). In de 4e eeuw ontwikkelde zich, gestoeld op het stramien
van het klassieke levensbericht, het christelijke heiligenleven: het
genre van de hagiografie. Daarvan zijn de Vita Antonii van >>Athanasius, Vita Macrinae van »Gregorius van Nyssa en Vita Martini van
Sulpicius Severus hoogtepunten. Kritiek op literair vaak belangrijke, maar doorgaans vooral stichtelijke en onbetrouwbare
middeleeuwse heiligenlevens, en op vele dramatische bewerkingen
leverden in de 17e eeuw de Vlaamse jezuiet Jean Bolland en zijn
school. Op basis van hun gigantisch werk rondom de nieuwe uitgave van het bronnenmateriaal van de heiligen in de Acta Sanctorum
(67 foliobanden met uitstekende registers; van 1643 tot heden) ontwikkelden de Bollandisten de moderne hagiografie, die door Hippolyte Delehaye, hun belangrijkste moderne vertegenwoordiger,
in het begin van deze eeuw vervolmaakt werd. Hij rekende in het
voorbijgaan of met katholieke, romantische opvattingen uit de 19e
eeuw zoals die bleken uit de stukgelezen Fabiola or the Church of the
Catacombs van kardinaal Wiseman (1854), Quo Vadis? van Sienkiewicz (1895-96) en het, tot in de jaren dertig van deze eeuw gespeelde, erbarmelijke patronaatsspel Tarcisius.
Literair en inhoudelijk staat Ernest Hello's Physionomie des Saints
uit 1875 mijlenver boven het zojuist gesignaleerde quasi-historische
gebroddel, maar het offert toch nog to veel — in het voetspoor van
Chateaubriands Les martyres ou le triomphe de la religion chretienne
1809-To — aan een verheerlijkende ideologie van het christendom
ten koste van de waarheid. Hoeveel indrukwekkender is dan de
novelle van Gertrud von Lefort, Die Letzte am Schafott 1931, waarin
de doodsangst van de ene, en de bereidheid tot het martyrium van
de andere hoofdfiguur aanleiding zijn tot een tragiek, die de essentie
blootlegt van bevrijdende aanvaarding van de angst en falende,
christelijke heroiek: bij de terechtstelling door de jacobijnen van
zestien karmelietessen uit Compiegne op 17 juli 1794 in Parijs ont-
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breekt de aanvankelijkjubelend naar de dood verlangende Marie de
1'Incarnation, maar voegt de in haar doodsangst gevluchte Blanche
de la Force zich later toch achter de kar met veroordeelden, op weg
naar het schavot. Georges Bernanos bewerkte de novelle in 1948 tot
een drama, Dialogues des Carmelites, op welke tekst Francis Poulenc
in 1956 een opera schreef die in de Milanese Scala werd opgevoerd.
In de 170 lemmata in dit boek zijn een aantal grote heiligen en een
tiental `soorten' heiligen behandeld. Ter wille van een zekere volledigheid werden bij enkele -grote heiligen, waar het pas gaf, `verwante' heiligen verwerkt, zo mogelijk voorzien van een aantal bijzonderheden; hun namen zijn te vinden via het register van
heiligen. Er is gestreefd naar een geografische en historische spreiding. Getracht is op deze manier een 'kerkgeschiedenis' te bieden,
maar dan aan de hand van concrete heiligenfiguren. Slechts enkele
`moderne' heiligen zijn opgenomen: onder hen heeft zich immers
nauwelijks enige 'culturele', laat staan artistieke doorwerking van
betekenis voorgedaan (voorbeeld: Maria Goretti of Peerke Donders) . De keuze is zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Ieder ander had
een andere selectie beter gevonden. Bijzonderheden uit een heiligeleven worden doorgaans vermeld in zoverre ze nodig zijn voor het
verstaan van de historische doorwerking. Stichtelijke levensbeschrijvingen van heiligen die buiten het wetenschappelijk of literair
kader vallen, worden — enkele sprekende uitzonderingen daargelaten — niet vermeld. Verblijfplaatsen van de opgesomde monumenten worden, conform de in de andere delen van deze reeks gevolgde
werkwijze, alleen vermeld als ze zich `in situ' bevinden dan wel in
Nederlandse of Belgische of van hieruit betrekkelijk gemakkelijk
bereikbare musea bevinden. De verblijfplaats is ook vermeld indien
dit noodzakelijk is voor de identificatie (bijvoorbeeld bij een ikoon
of een handschrift) .
De afbeeldingen zijn exemplarisch en illustratief. De keuze is zo
gemaakt dat varierende aspecten van de voorstelling van heiligen
aan bod komen, verschillende soorten beelddragers de revue passeren en afwisseling in tijd en plaats van ontstaan naar voren komt.
Het teken » wijst op nadere informatie in het aangeduide lemma.
De namen aan het eind van elk lemma zijn terug te vinden in de
bibliografie, voor wie zich verder wil verdiepen.
Uit de vloed aan hagiografische literatuur volgen hier, voor wie
meer wil weten, enkele suggesties: algemene werken zoals die van
Baudot & Chaussin 1936-59, Farmer 1979, Holweck 1924, Melchers 1980, Ruttgers 1922, Saler Doye 1929, Wilson 1987 en Zaal
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1976 en de twaalf banden van de Bibliotheca Sanctorum 1961-69 (algemeen, maar met veel informatie over Italiaanse heiligen); speciaal
kunnen worden genoemd: voor Rusland Benz 1963 en Davids
1972; voor Engeland Bond 1914; voor Duitsland Torsey 1959; voor
Portugal Soares 1955; -- voor Nederland Van Duinkerken 1941. De
serie van Greschat 1981-86 bevat in veertien banden naast korte
opstellen over andere grote figuren uit de kerkgeschiedenis ook een
groot aantal over heiligen. Het reeds gesignaleerde, uitstekende naslagwerk van Wimmer & Melzer 1988 zal de hagiografisch geinteresseerde zelden teleurstellen. Informatief, echter vooral op de
vroomheidsbeleving ingesteld, zijn werken als die van Huyben
1 953 55, Bakker 1987 en Lechner & Schutz 1988, moderne voortzettingen van bijvoorbeeld Giulini 1753-55. Van belang voor een
kennismaking met de zeer uigebreide wetenschap van de hagiografie zijn Aigrain 1953, Delehaye 1934 en Peeters 1950. Het tij dschrift van de Bollandisten, Analecta Bollandiana (vanaf 1882), bevat
een schat aan hagiografische gegevens en detailstudies. Delehaye
1940 behandelde de geschiedenis van het Martyrologium Romanum.
Het opstel van Van Buijtenen & De Meijer 1985 is een excellent
voorbeeld van moderne, spitsvondige, Nederlandse hagiografie.
Speciale onderwerpen worden uiteengezet door Rohault de
Fleury 1893-1900 en Kennedy 1 963 (heiligen in de formulieren van
de mis), Morette & Pasini 1959 (analyse van het handschrift van
heiligen), Schamoni 1 95 5 (fysionomie van heiligen); Weinstein &
Bell 1982 (plaats in de maatschappij), Fink 1983 (cultuurhistorische
betekenis), Collinet-Guerin 1961 (nimbus), Braun 1940, Kotting
1958 en Meyer 1950 (relieken) en Hocht 1951-52 (stigmatisatie;
»Franciscus van Assisi) . Voor de Legenda Aurea wordt verwezen
naar Benz 1979, Grasse 1890, Roze 1902 en Zuidweg 1948.
Aanwijzingen voor een algemene en kerkhistorische achtergrond, nodig voor het plaatsen van de heiligen in bun tijd, zijn
onder meer to vinden bij Andresen & Denzler 1982, Bartelink 1986,
Boudens 1987, Heussi 1 907, Karl Rahner 1988, Stadler 1983 en in
ongekende overvloed in de voor een deel verouderde, maar nog
altijd uiterst rijke Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie
(vijftien volumineuze banden, voor het overgrote deel volgeschreven door de benedictijnen Ferdinand Cabrol en vooral Henri Leclercq d'Orlancourt), de nog steeds niet afgeronde Dictionnaire
d'histoire et de geographic ecclesiastique (vanaf 1912) en de bijna voltooide Dictionnaire de spiritualite ascetique et mystique (vanaf 1932).
Anrich 1904, Beinert 1983, Beissel 1890-92 en Hilhorst 1988
kunnen diensten bewijzen aan wie zoekt naar informatie over de
geschiedenis, de theologie en de betekenis van de verering van de
heiligen. Wegman 1976 en 1991 behandelt er onder meer de liturgi-
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sche `setting' van. Oesterle 1958 beschrijft de geschiedenis en inrichting van het proces van de zalig- en heiligverklaring. Wie wil weten welke processen aanhangig gemaakt zijn, raadplege Index 1985.
Voor de doorwerking van de heiligenlevens in de kunstgeschiedenis zij verwezen naar Detzel 1896, Timmers 1974 en vooral
Pigler 1974, Reau 1958-59 en Kirschbaum & Braunfels 1973-76,
werken waarop, meer nog dan in de delen van deze reeks, die
handelen over het Oude en het Nieuwe Testament, voor het beeldmateriaal hier een beroep gedaan moest worden. Daarnaast verdienen Chatzinikolaou 1971 (voor het Christelijke Oosten), Kaftal
1952 en 1965 (voor Italie), Knipping 1974 (voor de Contrareformatie), Bauer 1965 en Barocke Himmel 1964 (voor barok en rococo) en
Ricci 1931 aandacht. Van Laarhoven 1992 plaatste de afbeeldingen
der heiligen in de brede context van de christelijke iconografie. Bij
Schafer 18 5 S vindt men een editie van het Schilderboek van de berg
Athos, dat talrijke iconografische gegevens over heiligen bevat.
Voor kennis van de vroegchristelijke periode en de patrologie zijn
vooral Altaner & Stuiber 1963, Hamann 1971, Kraft 1966 en Monnich 1990 van belang. Frenzel 1963, Heinzel 1956 en Kindermann
1966-74 bieden onder andere veel materiaal uit de literatuur- en
toneelgeschiedenis.
Op het omvangrijke gebied van de attributen der heiligen kan
men geholpen worden door Braun 1943, Drake 1971, Milburn
1 949 en Roeder 1955. En Egger 1957, Herrle 1970, Van der Schaar
1983 en Wimmer & Stadlhuber 1979 bestrijken het brede terrein
van de naamgeving, gebaseerd op de namen der heiligen.
Een aantal van de hierboven en bij de lemmata genoemde
werken is van al wat oudere datum. Men bedenke daarbij dat een
nieuw boek niet per se beter is dan een ouder, en dat de gesignaleerde banden vaak goudmijnen zijn voor hagiografische gegevens.
Met dit boek eindigt de driedelige bijdrage (Oude Testament,
Nieuwe Testament, Heiligen) vanuit de christelijke cultuur aan deze reeks edities, die begon met delen over de klassieke mythologie
en geschiedenis. Dank aan de uitgever voor het initiatief en voor de
opdracht. Het was daaraan prettig werken, niet in de laatste plaats
vanwege de vriendschappelijke verhoudingen en de grote bereidwilligheid van enkele medewerksters om tijdrovend werk deskundig uit handen to nemen. Dank ook aan verwanten en vrienden, die
interesse toonden. Dit deel, tenslotte, is voor Lijsje, die rond het
schrijven van de drie boeken zo gelukkig opgroeide en er vrolijk
tussendoor speelde.
Assen, oktober 1992

VAN AFRA TOT DE ZEVENSLAPERS

AFRA I7

was een vrouw die
christin werd en om die reden ca. 304 gestraft
werd met de dood op de brandstapel op een
eiland in de Lech. Wellicht is dit de historische kern van verschillende versies van een
legende zoals die in de 8e eeuw ontstonden:
een kortere en een langere, bizarre in een Passio en een Conversio sanctae Afrae (Bekering).
De auteur van de korte Passie heeft berichten
over twee martelaressen met elkaar verbonden. Het Martyrologium van Hieronymus
(ca. 450, geput uit een iets jongere Milanese
kalender) geeft op een en dezelfde dag notities over twee martelaressen: over Afra en
over een Antiocheense Venerea. Uit de naam
van de laatste vrouw, `Venus toebehorend',
leidde hij het beroep van de eerste of Afra
zou een publieke vrouw geweest zijn. Hij
vertelt dan hoe zij christen werd en de dood
vond in het vuur. In de langere versie en de
Conversio wordt zij bekeerd door een bisschop, Narcissus. Haar moeder Hilaria en
haar dienstmeisjes Eunomia, Eutropia en
Digna bekeerden zich bij het zien van haar
heldhaftigheid tot het christendom en werden ook gemarteld.
Genoemde Narcissus zou, vanuit Gerona
gekomen, met zijn diaken >>Felix Augsburg
gekerstend hebben. Na de dood van de martelaressen stelde hij Afra's oom Dionysius tot
bisschop van de stad aan, waarna hij weer
naar Spanje vertrok. Hij doodde daar een
draak en stierf er samen met Felix drie jaar
later de marteldood, naar men zegt aan het
altaar. Schenders van Narcissus' graf to Gerona zouden bij hun wandaad in 1286 door steken van ontelbare muggen zijn gedood. De
dichter en latere bisschop van Poitiers, Venantius Fortunatus, vertelt dat hij ca. 565 een
druk vereerd Afra-graf to Augsburg bezocht.

AFRA VAN AUGSBURG

Zo verbreid was het verhaal over Afra dat het
— waarschijnlijk via de kruisvaarders van
1 198 — tot in Armenie bekend werd, waar het

in twee handschriften met preken ca. 1200
opduikt. Haar lichaam moet begraven zijn in
een `memoria' (grafkapel) in de omgeving
van de latere kerk van Ulrich en Afra te
Augsburg. Sinds de 8e eeuw rustte het, meent
men, in deze kerk: toen daar in 1046 een sarcofaag gevonden werd met het lichaam van
een vrouw, dat sporen van verbranding vertoonde, werd het lichaam in deze stenen
doodskist onder het altaar geplaatst. In liturgische liederen uit de 9e eeuw wordt haar lof
gezongen. De vermelding van de martelares
als 'virgo' (> maagden) in i I e-eeuwse calendaria te Augsburg verraadt het voortleven van
de oudste, nog niet opgesmukte traditie. Afra
werd de patrones van steden (Augsburg en
Meissen), kerken (Le Mans) en kloosters
(Wiirzburg), van prostituees en boetelingen,
en ze biedt bescherming tegen brand. Haar
feestdag valt op 7 augustus. Zij werd afgebeeld als een voorname vrouw met hoofddoek, hetgeen kan wijzen op Afra als boetende zondares, of met sluier, soms met kroon:
een legende maakte van haar een Cyprische
koningsdochter. En als attributen draagt zij
de martelaarspalm of -krans, een zalfpot (naar
analogie van de `zondares' Maria Magdalena)
en een kleine brandstapel, houtmijt of brandhout of vlammen. De Afra die te Brescia vereerd wordt en wier verhaal ingepast is in een
andere martelarenlegende, die verder weinig
belangwekkend is, is vrij wel zeker Afra van
Augsburg.
De vroegste afbeelding van Afra is een miniatuur ca. 1147 in het Martyrologium van
Zwiefalten (met hoofddoek) . Op een i eeeuws glasraam in het Munster te Freiburg
draagt zij palm en zalfpot. Met al dan niet
brandend bout werd zij onder meer afgebeeld op een paneel ca. I Soo in het klooster
Nonnberg te Salzburg, met een beeld 1 5 0 5
aan het Striegel-altaar in de dom te Frankfurt
en op een vleugel ca. I Sos -io van het Bartolomeus-altaar in het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen. In gezelschap van Sint Ulrich (belangrijke ioe-eeuwse bisschop van
Augsburg) komt zij voor op een miniatuur
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1 495 van Georg Beck in het Psalterium van
Augsburg; in gezelschap van de bisschoppen
Narcissus en Dionysius en haar legendarische
lotgenoten op een retabel 1554 van Amberger in de dom te Augsburg. Miniaturen ca.
113o in het Passionale van Stuttgart dragen
de oudste cyclus, met uitbeelding van haar
bekering en martelaarschap. Deze taferelen
worden ook getoond op een vroeg-l6eeeuws glasraam, wellicht naar een ontwerp
van Holbein de Oudere, in de Sankt Jakob te
Straubing; voorts op een relief ca. 1495 in het
Stift te Salzburg en een beeldengroep van
Degler en Greuter op het Afra-altaar in de
genoemde kerk van Ulrich en Afra. Holbein
schilderde ook Afra's begrafenis op een paneel 1490 in de bisschopskapel te Eichstatt.
Narcissus' leven werd ca. i Soo op vier panelen in de kathedraal te Valencia afgebeeld
(wijding, bekering van Afra, dood aan het
altaar en de muggenstraf van de grafschenners) . Met de draak vindt men hem op het
Universiteitsaltaar ca. 1 Sos nit de dom te
Augsburg, nu in de Alte Pinakothek aldaar
(in het gezelschap van Matteus) . Dionysius
werd slechts een enkele maal voorgesteld (op
Ambergers retabel). De Afrikaanse diaken
Felix van Gerona is wat vaker afgebeeld,
vooral in Catalonia en te Narbonne: onder
meer op een 15 e-eeuws retabel in de Ermita
de San Esteban te Uncastillo bij Zaragoza
(met een van ijzeren haken voorzien mes) en
op de vleugels van een altaarstuk ca. 151 o van
de Meester van San Feliu in de San Feliu te
Gerona. Afra van Brescia vindt men op een
schilderij ca. 1525 met een `Sacra Conversazione' (tronende Madonna met kind in gezelschap van heiligen die haar prijzen) van
Moretto da Brescia. Haar martelaarschap is in
de tweede helft van de 16e eeuw door Bassano en Veronese afgebeeld op schilderijen in
de Sant'Afra te Brescia. Veit Bild schreef in
1516 te Augsburg Gloriosorum Christi confesso-

rum Uldalrici et Aphrae historiae.

s^
AGATHA VAN CATANIA (Sicilie) stierf,
wellicht onder keizer Decius (249-51), met

andere christenen de marteldood. Vanaf de Se
eeuw is haar verering bekend. Haar legende
vertelt een voor vroegchristelijke >>maagden
stereotiep verhaal: een edele, christelijke jonge vrouw wordt begeerd door een hooggeplaatste, doorgaans zich platvloers gedragende man, in Agatha's geval de landvoogd
Quintinianus. Als zij, zich beroepend op haar
mystieke verloving met Jezus, zich niet gewillig toont, wordt de maagd — om haar van
haar geloof afvallig te maken — uitgeleverd
aan een koppelaarster, hier een Aphrodisia
die met haar zeven dochters bordeel houdt.
Agatha weet in haar dienst toch haar ongereptheid te bewaren en blijft volharden in de
weigering. Dan volgt na folteringen de dood.
Over de folteringen die Agatha na felle
discussie met Quintinianus had te doorstaan,
wordt gemeld dat eerst haar borsten werden
afgesneden, die echter door de apostel Petrus,
die haar 's nachts met groot gevolg verscheen, werden hersteld. Daarna werd zij op
gloeiende kolen — waarover scherpe scherven
gestrooid waren — geworpen. Zij stierf daarna in de kerker. Toen men haar lichaam ten
grave droeg verscheen er een j ongeman met
een marmeren epitaaf, waarop stond: `(Zij
was) een heilige vrouw, (tot lijden) bereid,
een eer voor God en de redding van haar
vaderstad.' Het grafschrift voorspelde aldus
dat de stad een jaar na haar dood gered zou
worden van de stroom lava bij een uitbarsting van de Etna: haar sluier keerde het na-

tuurgeweld. Haar belager Quintinianus, die
zich na haar dood van haar bezittingen meester wilde maken, werd door zijn paard in een
rivier gestoten en verdween voorgoed. Aga-

tha verscheen na haar dood aan de zieke moeder van de heilige »Lucia en genas haar.

Bigelmair 1909 - 1 i en 1952; Rosenfeld 1 955; Over Agatha bleef een legendarische Passio

Zoepfl 19 7 0 .

bewaard, in een Griekse en in een Latijnse
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versie. Waarschijnlijk is de eerste versie de
oudste. In de Legenda Aurea leest men een
compilatie van de Latijnse versie en latere legenden. Agatha's attributen zijn de afgesneden borsten (vaak op een schaal), martelwerktui g en (tang, soms met een borst
daarin), een fakkel of kaars, een brandend
huis, de epitaaf met het geciteerde opschrift,
of brood of brief] es die men haar wij dde en
die men bij voorkomende brand ter bestrijding daarvan in het vuur wierp. De martelares werd aangeroepen bij aardbeving en
brand en bij pijn aan de borsten. Zij werd
naast patrones van steden en kerken die van
de (edel) smeden, ijzer- en klokkegieters (haar
lichamelijke attributen werden voor klokken
gehouden), mijnwerkers, minnen en bakers,
wevers (vanwege de sluier) en armen.
Vanaf de 6e eeuw maakte Palermo er — ten
onrechte — aanspraak op Agatha's geboorteplaats te zijn. Nog later zijn er berichten dat
het lichaam van de martelares uit Constantinopel naar Catania overgebracht zou zijn
(translatie) . In Rome was Agatha's verering
betrekkelijk vroeg bekend. Daarop wijzen
twee berichten in het Liber Pontificalis, een
geschiedenis van de bisschoppen van Rome
in de vorm van kortere of langere biografieen. Al ca. 500 stichtte bisschop Symmachus
in deze stad ter ere van haar een kerk aan de
Via Aurelia. Een eeuw later wijdde Gregorius
de Grote haar de vroegere kerk van de ariaanse Goten toe. In het begin van deze eeuw zijn
er pogingen ondernomen om de populaire,
aan voor-christelijke gebruiken herinnerende
Agatha-cultus op Sicilie terug te voeren op
antieke verering van Isis of Kore. Agatha's
feestdag valt op S februari.
De oudste afbeelding van Agatha — met
vermelding van haar naam — bevindt zich in
de reeks maagden, die Maria eer betuigen op
de noordelijke mozalekwand uit de 6e eeuw
in de San
Nuovo te Ravenna.
.
. A. , pollinare
Verder is zij in de Sophia-kathedraal van
Kiev uitgebeeld op een fresco ca. Toro, en in
haar geboorteland op 12e-eeuwse mozaieken
in de absis van de kathedraal te Monreale en

Johann Baptist Straub, Agatha
van Catania, altaarbeeld in de
Quirinuskapel van de vroegere
kloosterkerk van de
benedictijnerabdij te Tegernsee
(Oberbayern).

De heilige beschouwt met
smachtende bhk haar
attributen: de palmtak van de
martelares en haar afgesneden
borsten op een schaal. Pendant
van dit beeld is een Sint
Floriaan, evenals zij
beschermer tegen brand.
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in de Cappella Palatina te Palermo. Pas in de
14e eeuw begon men haar te voorzien van
attributen. Op de miniatuur ca. 1440 in het
Getijdenboek van Catharina van Kleef draagt
de heilige een tang met daarin een van haar
borsten, en staat zij tegen een achtergrond
van een tapijt met het herhaalde motief van
de feniks (in het vuur verbrande en uit zijn as
herrijzende vogel); in de lijst zijn gouden sieraden, j uwelenkistj es en verschillende weefsels verwerkt, alles wijzend op haar patronages. Een beeld ca. 1525 aan het altaar van
Aldegrever in de Wiesenkirche in het Duitse
Soest toont Agatha met boek en tang; de
voorstelling aan de Bisschofstor van de Stephansdom te Wenen laat haar zien met een
fakkel in de ene hand en met de andere hand
tegen de borst, en een altaarvleugel ca. 1480
van Friedrich Herlin in de Sankt Georg te
Dinkelsbuhl (met »Florianus als pendant) met
een brandend huis. Op een schilderij ca. i S40
van Campi vindt de marteling spectaculair
plaats op een toneelachtig verhoog. Gewild
was in de 17e eeuw ook de afbeelding van
Agatha als halffiguur, die haar afgesneden
borsten op een schaal met smachtende blik
omhoog heft (Lorenzo Lippi ca. 1650) of als
jong meisje dat de toeschouwer aankijkt
(Zurbaran 1632-40). Ook werd zij samen met
»Dorothea afgebeeld door Giovanni Sagittano op een werk uit 1456, of te midden van
>>maagden op panelen met de `Virgo inter
Virgines' (bijvoorbeeld Holbein de Oudere
15 19) of met andere heiligen op de gewelfschilderingen 1 e eeuw in het koor van de
Sint Jan to 's-Hertogenbosch.
In de Sant'Agata te Castroreale (bij Messina) bevindt zich aan de 14e-eeuwse altaarpredella een uitvoerige levenscyclus; verder
nog een op een vleugelaltaar eind I Se eeuw te
Agatharied (Oberbayern) en op fresco's 16e
eeuw van Campi in Agatha's kerk te Cremona. Naast de discussie met haar vrijer, het gebed van Agatha, de bordeelscene, momenten
uit het martyrium, de verschijning van Petrus
en haar apotheose werden ook postume scenes uitgebeeld: Quintinianus' val, het stoppen

van de lavastroom uit de Etna en de genezing
van Lucia's moeder. Agatha's martelaarschap
alleen komt voor het eerst voor op een Byzantijns miniatuur ca. 990 in het Menologion
(gebedenboek) van keizer Basilius II; daarna
wordt het in de 16e en 1 7e eeuw vooral in
Italie met toenemend realisme en brutaliteit
afgebeeld, onder meer op een schilderij van
Piombo 1520 (het moment van de amputatie)
en bij grafici zoals Clovia (tekening) en Cort
(gravure). G. B. Tiepolo koos voor zijn veel
terughoudender dock ca. 1750 het ogenblik
daarna: een meisje draagt de schaal met ledematen weg, de beul laat zijn zwaard zakken
en Agatha bedekt haar borst. De genezing
door Petrus werd geschilderd door onder
meer Paolo Veronese ca. 1570 in de San Pietro te Murano, Furini ca. 163o en Cades 1781.
Een fresco 1 791 van Conrad Huber in de kerk
te Ingstetten (Neu-Ulm) toont de redding
van de stad Catania van het vuur van de Etna,
en een kopergravure 1753 van Lobeck naar
Baumgartner laat Agatha's apotheose zien
met de rokende vulkaan op de achtergrond.
De geleerde patriarch van Constantinopel
Methodius de Belijder, onder wiens regime
een einde kwam aan de beeldenstrijd (iconoclasme) in het Byzantijnse Rijk, schreef ca.
84o een enkomion (lofdicht) op Agatha.
Francesca Caccini was de eerste vrouwelij ke
componist die, rond 1600, een opera componeerde: Ii martirio di Sant'Agata. Gagliani
schreef in 1622 onder dezelfde titel een `sacra
rappresentazione' .
Ciaceri 1905; Consoli 1951; Delehaye 1911; Mioni
195o en 1953.
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AGNES VAN ROME werd vanaf de 4e eeuw

te Rome als martelares vereerd. Veel meer is
er over haar historisch niet bekend. Misschien
werd zij onder Diocletianus in 304 terechtgesteld, mogelijk al onder. Valerianus in 25859, wellicht door verbranding of met dolkstoten. De legende uit de 6e eeuw vertelt over
een welgestelde, heel jonge, aan Jezus 'verloofde' »maagd, die niet inging op het aanzoek van de rijke zoon van de Romeinse
stadsprefect, die haar overlaadde met geschenken. Noch de naam van het meisje,
noch die van de vrijer wordt genoemd. Haar
motief was haar liefde voor haar bruidegom
Jezus, die haar reeds alles schonk. Toen zij
daarom naakt in een bordeel geplaatst was,
groeiden haar haren als een kleed om haar
heen. Een engel verscheen en reikte haar bovendien een kleed om zich te beschermen tegen de opdringerigheid van de jongeman en
zijn vrienden. De minnaar werd door een boze geest gedood. Toen hij op het gebed van
Agnes — deze naam is gaandeweg aan deze
maagd gegeven — weer herleefde, kwamen
vader en zoon tot inkeer. Een rechter, Aspasius, veroordeelde haar vergeefs tot het vuur.
Het trof alleen de omstaanders. Toen werd
Agnes' keel met een zwaard doorstoken. Op
de achtste dag na haar dood verscheen Agnes
aan haar ouders in een gouden gewaad met
een lam (agnus) in haar gezelschap.
De Legenda Aurea, die alle verhalen samenvat, vertelt nog het relaas van de marteling en
begrafenis — samen met Agnes — van haar
zoogzusje Emerentiana en dat van een priester van de Agneskerk, wiens oneerbare verlangens verdwenen door zijn 'verloving' met
een beeld van Agnes, dat een aangeboden
ring aannam. Deze priester restaureerde de
toen al vervallen basiliek.
Agnes' graf en haar kerk, wellicht door een
dochter van > Helena en Constantijn, Constantia, ca. 3 50 gebouwd, liggen aan de Via

Nomentana te Rome. In de 7e eeuw werd
deze kerk, waarvan de absismozaieken uit die
tijd zijn bewaard, gerestaureerd. In deze stad
werd zij, zoals blijkt uit een bericht uit 3 54
over dejaarlijkse viering van haar `depositio'
(bijzetting), al vroeg vereerd. De mededelingen van de hand van >>Ambrosius van Milaan,
van bisschop Damasus van Rome (ca. 375) en
van de Spaanse dichter Prudentius (hymne
uit Peristephanon, begin Se eeuw), ook reeds
op mondelinge overlevering berustend, geven weinig bijzonderheden over de wijze van
Agnes' martelaarschap. Zelfs haar naam is
onzeker, daar de aanduiding `agne' ook `een
rein meisje' zou kunnen betekenen. Een onder de naam van Ambrosius overgeleverde
Vita in een Latijnse en in een Griekse versie
heeft geen enkele historische waarde. Volgens Sulpicius Severus in zijn Vita Martini
396/97 (» Martinus) zou Agnes samen met de
apostelen Petrus en Paulus en de heilige Thecla aan zijn held verschenen zijn.
De oudste attributen van Agnes zijn volumina (boekrollen) en duiven, een martelaarskroon en een doek. Vanaf de 13 e eeuw kwam
in de afbeeldingen het lam als definitief attribuut naar voren, ongetwijfeld verstaan als
toespeling op haar naam en op haar `bruidegom' Jezus (Joh. 1,29 en Apoc. 19,7-9) . Een
reliek van Agnes werd in 966 naar Utrecht
overgebracht. De viering van haar marteldood valt op 21 januari, die van haar begrafenis op 28 januari. In Agnes' kerk te Rome
worden j aarlij ks op 21 januari tijdens de mis
gedurende het zingen van het Agnus Dei
twee lammeren gewijd, waarvan de wol
dient voor het vervaardigen van het 'palhum', een waardigheidsteken dat geschonken
wordt aan aartsbisschoppen. Dit teken gaat
terug op onderscheidingen van hoge Romeinse ambtenaren.
Vooral te Rome werd Agnes vaak afgebeeld, onder meer op goudglaasj es uit de 4e
eeuw (in gebedsgebaar; handpalmen omhoog geheven; met als oudste attributen duiven, boekrollen en sterren; soms met Petrus
en Paulus aan haar zij de), op mozaleken uit
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Utrechtse meester, Mystiek

huwelijk van de heilige Agnes
van Rome, paneel, na 1 49 0
.

Christelijk Museum,
Esztergom (Hongarije). De
meester staat onder sterke
invloed van de Meester van
het Bartolomeus-altaar
(ca. 1490), maar verwerkt het
gegeven nog geaffecteerder.

Ten teken van de intieme
relatie schuift het Jezuskind op
de schoot van Maria een ring
aan Agnes' vinger. Die houdt
haar attribuut, een lam, aan
een kettinkje. Engeltjes
musiceren. Buiten wandelt
Agnes met haar lam. De scene
speelt zich, zoals vaak bij
`Andachtsbilder', of achter een
balustrade.

het begin van de 9e eeuw in de Zenokapel in
de Santa Prassede (met martelaarskroon en
doek) en in een lunet in de Cappella Sanctorum uit de 13e eeuw (met kroon in de handen) .
In het Noorden zijn de miniaturen i i 1o/20
in het Passionale van Stuttgart met scenes
(bordeel, bezoek van de minnaar en de engel)
de oudst bekende voorstellingen van Agnes.
In de late middeleeuwen werd zij vaak afgebeeld: alleen (glasraam ca. 1312 in de kerk
van het cistercienzerinnenklooster te Heiligkreutztal; gepolychromeerd hardstenen beeld
ca. 1475 in het Centraal Museum te Utrecht,
met lam en foedraal met boek) of in groepen
(in het schema van de `Virgo inter Virgines',
»maagden), of samen met »Barbara en #Catharina van Alexandria: relief ca. 1410 in de
Sankt Lorenz te Neurenberg. Het lam ligt in
deze voorstellingen aan haar voeten, springt
tegen haar op of rust in haar armen; soms
wordt het aan een kettinkje gehouden: 13 eeeuwse glasramen te Sankt Wallpiergen
(Oostenrijk); retabel uit de eerste helft van de
14e eeuw van Lorenzetti in de Sankt Dionys
te Esslingen en de Agnes (tussen de aanbiddende maagden) op het centrale paneel van
het altaarstuk ca. 1426-32 van Hubert en Jan
van Eyck in de Sint Baafs te Gent. De randversiering van de Agnes-miniatuur ca. 144.0
(met opspringend lam, boek en palmtak) in
het Getijdenboek van Catharina van Kleef, in
de vorm van een kostbare collier of armband
met parels en gouden medaillons, is een toespeling op haar repliek op het aanbod van
haar minnaar om haar kostbare geschenken te
geven. Op het rechterzijluik van de Aanbidding der Koningen eind i Se eeuw van Hieronymus Bosch is het attribuut van het lam
uitgegroeid tot een kleine scene op de achtergrond, die een duidelijke functie uitoefent:
het lam ligt tegen een rots en in het veld
wordt een herder (Jezus) door een wolf gedood, terwijl zijn vrouw vlucht. Onder de
contrareformatorische voorstellingen zij gewezen op het schilderij ca. 1635 van Van
Dyck met de hertogin Mary van Lenox als

ALBERTUS DE GROTE

23

Agnes, en op Dolci's smeltende Agnes ca.
16o, die — zoals zoveel van zijn scheppingen
— bijgedragen heeft tot de latere verzoetelij kte conceptie van de heiligenfiguur (bijvoorbeeld een schilderij ca. 18So van de late Nazarener Schraudolph) .
Soms schuift het kind Jezus, zittend op
Maria's schoot, als in een verlovingsscene
Agnes een ring aan de vinger (>>maagden) :
bijvoorbeeld op een 15e-eeuws retabel van de
Meester van het Bartolomeus-altaar in het
Catharijneconvent te Utrecht, een Utrechts
paneel na 1490 in het museum te Esztergom
bij Boedapest of een houten beeld ca. r Soo in
de kerk te Sinzenich (Rijnland). Het gegeven
werd vooral afgebeeld in getijdenboeken
(i 5 e-eeuws Livre d'Heures de Macon) .
Tien fresco's ca. 1350 in de Santa Maria di
Donnaregina te Napels tonen Agnes' leven:
haar schoolbezoek, terugweg naar huis, avances van de minnaar, weigering tot offeren,
het bordeel, het wonder van het harenkleed
en dat van de opwekking van de bezoekende
minnaar, de doorsteking met een zwaard, de
steniging van Emerentiana, en Agnes' brandstapel; zo ook een Franse gouden beker van
Karel v uit 13 81 in het British Museum te
Londen. Ribera schilderde in 1641 een aan-

weggewaaide sluier van de heilige Agnes
aantrof op een vlierbes, waarboven Maria
verscheen. Dit was de aanleiding om op die
plaats de belangrijke abdij van Klosterneuburg te stichten. Genoemde schildering bevindt zich op het paneel van het Leopoldaltaar aldaar.
»Ambrosius van Milaan en de reeds vermelde Prudentius zongen in gedichten de lof
van Agnes. In de 17e eeuw propageerde Stalpaert van der Wielen in Het Vrouwelick Cierat
van Sint Agnes versmaedt ('s- Hertogenbosch
1622) de devotie tot Agnes en daarmee een
contrareformatorische, rigoristische opvatting van haar ascese. Uit 1955 is er de roman
van Scheyer, Agnes and die Sohne der Wo fin.

vallige Agnes bij het wonder van de engel

dikheren (»Dominicus). Na in verschillende

met het kleed. Tintoretto gaf op een werk ca.
1555 in de Santa Maria dell'Orto te Florence
de opwekking van de zoon van de prefect
weer. De verschillende martelingen vindt
men op een tondo uit het begin van de 16e
eeuw van Masip (met een onthoofding na de
brandstapel), een gravure 1753 van Lobeck
naar een ontwerp van Baumgartner (dood
met een dolk) en op werken van Domenichino ca. 1620 en van Rottmayr ca. 168o in
de dom te Passau (met het zwaard) . Le Sueur
schilderde ca. 1645 Agnes' verschijning aan
Martinus van Tours.
Rueland Frueauf schilderde in 15 07 het
moment dat de heilige keizer Leopold iii van
Oostenrijk, gehuwd met de dochter Agnes
van de Duitse keizer Hendrik v , tij dens een
jachtpartij in de omgeving van Wenen de

steden onderricht te hebben gegeven, werd
hij in 1248 docent aan het toenjuist opgerichte Studium Generale van zijn orde te Keulen.
Daar was #Thomas van Aquino zijn belangrijkste leerling. Van het bisschopsambt dat hij
op bevel van paus Alexander iv in 1260 te
Regensburg op zich had genomen, zag Albertus al na twee jaar af. Na een korte inspanning — door Urbanus iv daartoe aangezet — als kruistochtprediker in Duitsland en
Bohemen, en na enkele jaren onderricht te
Wiirzburg en Straatsburg, vestigde hij zich in
1270 voorgoed te Keulen. Daar leefde en
werkte hij tot aan zijn dood op i S november

Frutaz 1960; Ring 1936; Sciubba/Sabanti 1962.

dominicaner monnik, geleerde en kerkleraar, werd ca. 1200 te
Lauingen uit een adellijk geslacht geboren. In
1223 trad hij te Padua in de orde van de preALBERTUS DE GROTE,

1280.

Albertus' verdiensten liggen, naast inspanningen voor zijn orde en bemoeienissen op
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kerkpolitiek gebied, vooral op het terrein van
de wetenschap. Als geen ander beheerste hij,
enerzijds met een voor die tijd begrijpelijke
waardering voor de magie, anderzijds met
kritische distantie en zin voor onderzoek als
grondige vernieuwer, de natuurwetenschappen (vooral botanica en zoologie) en in samenhang daarmee de filosofische en theologische methodologie. De kritische houding
werd hem ingegeven door de Aristotelische
geschriften, ideeen en methoden die al in de
12e eeuw herontdekt en bestudeerd waren en
voor de ontwikkeling en verspreiding waarvan hij zich als geen ander inzette. Daarmee
werd hij de baanbreker voor het 13 e-eeuwse
scholastieke systeem. Zijn vele, niet onbelangrijke theologische geschriften, onder
meer een groot Sentensen-commentaar (reflecties op uitspraken van patristische auteurs;
»Isidorus van Sevilla), een commentaar op Pseudo-»Dionysius en Liber de proprietatibus rerum
(kenmerkend voor Albertus: Over de eigenschappen der dingen), werden in de tweede
helft van de Ile eeuw in de schaduw gesteld
door de roem van zijn leerling »Thomas van
Aquino. Desondanks maakte zijn immense
commentaar op Aristoteles, waaraan hij jarenlang werkte, hem onsterfelijk. Albertus'
ideeen beinvloedden de grote leermeesters
van de latere Duitse mystiek, zoals Meister
Eck(e)hart (ca. 1300) en Nicolaus van Kues
(ca. 1450).
Te Keulen werd het graf van Albertus, die
reeds tijdens zijn leven door velen gerespecteerd werd, al kort na zijn dood vereerd. Legendevorming leidde in 1480 tot een Keulse
geillustreerde editie: de Legenda literalis Alberti Magni van Rudolphus de Noviomagio. In
de nadagen van de scholastiek in de 15 e eeuw
— toen men zich verloor in disputen over het
al dan niet bestaan van universele ideeen —
was er in en rond Keulen een opbloei van
Albertus' methoden en denkbeelden. In 1622
werd zijn verering door Rome goedgekeurd
en in 1931 schonk Pius xi hem de titel 'kerkleraar'. Al vanouds de patroon van de mijn-

werkers, is hij sinds 1941 ook nog die van de
natuurkundigen. In ca. veertig delen wordt
zijn werk vanaf 1955 opnieuw uitgegeven.
Zijn feest valt op zijn sterfdag.
Albertus wordt ofwel afgebeeld in zijn ordekleed ofwel in bisschoppelijk ornaat. Zijn
attributen zijn boek, staf en/of schrijfveer;
vanaf de barok ook wereldbol (geleerde), gesel of doodskop (asceet). Men kent hem
staande, zittend (leraar) of liggend (grafsculptuur) of weergegeven in de vorm van een
borstbeeld. De oudst bekende voorstelling,
op een glasraam 1279 uit de oude dominicanerkerk te Keulen, ging verloren. In de middeleeuwen staat hij als bisschop op de lederen band ca. 1325 van zijn eigenhandig geschreven Matteus-commentaar in het Historisches Archiv te Keulen; in ordedracht zit hij
aan een lessenaar op een fresco 1352 in de
kapittelzaal in het klooster te Treviso; staande
met attributen wordt hij weergegeven op een
glasraam ca. 1390 in de dominicanerkerk te
Colmar; als aanvoerder van heilige medebroeders op de predella 1436 van Fra Angelico in de National Gallery te Londen.
Meestal als halffiguur komt hij voor in ordestambomen (als familie-genealogieen geconstrueerde overzichten van leden van een religieuze orde), onder meer op het fresco ca.
1 44 0 van Fra Angelico in de kapittelzaal van
het klooster San Marco te Florence en op een
houtsnede 1473 in het British Museum te
Londen. Vanaf de 1 Se eeuw werd vooral de
staande, plastische figuur gewaardeerd (1 S eeeuws houten relief op het altaar van de dominicanerkerk te Toledo), soms met humanistenbaret (fresco ca. 1 Soo in de cyclus van
Thomas van Aquino in de Sankt Blasius te
Regensburg) . Een anoniem schilderij ca.
1 45 0 in het Sankt-Annen-Museum te Lubeck
toont een afbeelding van de schrijvende Albertus naar analogie van »Gregorius de Grote
met een inspirerende Heilige-Geestduif aan
het oor. In de tijd van de barok ontstonden
onder invloed van de zaligverklaring in 1622
nieuwe typen: de liggende figuur op de reliekschrijn 1671 in de Sankt Andreas te Keu-
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len of de verkondiger met de opgeheven
rechterhand als spreekgebaar: beeld ca. 16So
van Quellinus de Oudere aan een biechtstoel
in de Pauluskerk te Antwerpen. Lerolle vervaardigde ca. 1900 voor de Sorbonne te Parijs
een muurschildering met een docerende Albertus, en Marcks plaatste in 1956 voor het
universiteitsgebouw te Keulen een bronzen
leraarbeeld.
De enkele historiserende scenes betreffen
Albertus te midden van zijn leerlingen, soms
de Aquiner aanwijzend (fresco ca. 1290 in de
Santa Maria del Piano te Loreto Aprutino),
of de legendarische verschijning van Maria
aan de geleerde, aan wie zij wijsheid bracht
(men vergelijke »Bernardus van Clairvaux):
18e-eeuwse gravure in Annus dierum sanctorum (Augsburg ca. 1770) van Gotz en Klauber. Romantische fantasieen verschenen in
1839 in opdracht van koning Carlo Alberto
van Sardinie op schilderingen en glasramen
in de Albertuskapel in de tuin van Castello
Reale te Racconigi.
In Westfaalse en Oostenrijkse kerken hingen vanaf de 17e tot in de 19e eeuw `Albertitafeln'. Rondom een scene, soms met de celebrerende bisschop Albertus, soms met een
Drieeenheid, werd in negen dubbelbeelden
de tegenstelling geillustreerd tussen uiterlijke
goede werken en de ware interne christelijke
levenshouding. Ze waren gelnspireerd op negen spreuken, die Albertus tijdens een viering
van de eucharistic zouden zijn ingegeven.
Esposizione 1930/31; Fries 1965; Scheeben 1 955;
Scheeben/Waltz 1932; Stammler 1959.
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was volgens een
5e-eeuwse Syrische legende, waarin zijn
naam overigens nog niet genoemd words, de
zoon van een rijke Romeinse patricier. Op de
avond van zijn huwelijksdag deelde hij zijn
bruid mee te vertrekken om verder alleen een
ascetisch leven te gaan leiden. Hij ging scheep
naar Edessa, waar hij tot aan zijn dood van
aalmoezen leefde. Vanaf de 9e eeuw zijn deze
gegevens in Byzantium en Rome — waarschijnlijk door vermenging met data uit andere legendarische Vitae (met name die van
Johannes Clybites, de hutbewoner) — rijkelijk
aangevuld. Men verneemt de namen van de
jongeman en van zijn ouders: Euphemianus
en Aglaes, de sociale hoge positie van de
bruid en het verloop van het gesprek in de
huwelijksnacht, de reizen van Alexius en de
aard en duur van zijn leven onder de bedelaars. De meest sprekende toevoeging is die
van een terugkeer voor zijn dood in het ouderlijk huis, waar hij, niet herkend, tot aan
het einde van zijn leven onder de trap leefde,
bespot door de huisknechten; verder zijn
dood en een wonderlijke gebeurtenis daarbij:
een brief die hij in zijn hand geklemd hield en
die er alleen door de paus uitgenomen kon
worden, openbaarde zijn identiteit als zoon
des huizes; en tot slot de consternatie die daarna ontstond en zijn begrafenis in de Bonifatiuskerk in Rome.
ALEXIUS VAN EDESSA

Talrijke afbeeldingen, middeleeuwse en barokke volksspelen, muzikale bewerkingen
van het verhaal en moderne toneelstukken,
maar ook religieuze groeperingen die in zijn
naam zwakzinnigen verzorgen, bewijzen de
populariteit van de asceet, die de patroon
werd van pelgrims en bedelaars, van zwervers en zieken en van wie men bescherming
verwachtte bij onweer en epidemieen. Relicken van Alexius, waaronder de trap, bevinden zich in de Ss. Bonifazio e Alessio te Rome. Alexius' feest wordt in het Westen
gevierd op 17 juli; in het Oosten op 12 maart.
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Zozeer eert men hem in het Christelijke
Oosten, dat Alexius afgebeeld wordt in houding, dracht en met de fysionomie van Johannes de Doper (fresco's ca. 1230 in het
klooster te Milesjeva in Servie en 1662 in de
Nicolauskerk te Kastoria in Griekenland, en
een ikoon ca. 1675 in de Tretjakov Galerij te
Moskou). In het Westen is zijn attribuut een
trap. Soms houdt hij die vast met de hand
(fresco's in de Stiftskerk te Mattighofen; aldaar afgebeeld met andere pestheiligen, >>Jodocus, de I ie-eeuwse Ierse pelgrim Koloman
van Stockerau en »Rochus) . Soms is hij zittend, lezend of slapend uitgebeeld onder de
trap (altaar ca. 1675 van Bergondi in de San
Alessio te Rome; beide situaties op de miniatuur in het Getijdenboek van Catharina van
Klee f) . In verschillende gevallen zit hij zeer
realistisch onder de trap van een preekstoel
(eind 16e eeuw in het Munster te Straatsburg), onder een sacramentshuis (plastiek
1503 van Georg Erhart in de stadskerk te Donauworth; slapend) of bij een altaar (plastiek
ca. 1 5 10 in de kloosterkerk te Heilbronn) .
Niet zelden gieten in deze positie een of meer
onverlaten een pot boven zijn hoofd leeg:
12e-eeuws miniatuur in het Martyrologium
van Zwiefalten, de genoemde afbeelding te
Straatsburg; fresco 1 720 van Zimmermann
onder het orgel in de kerk te Maria Medingen
en een gravure van Seidler naar Baumgartner
in Giulini, Tagliche Erbauung eines wahren
Christens, Augsburg '755 (in de tijd daarna
werd deze gravure vaak gebruikt als devotieprentj e) .
Cycli met scenes uit Alexius' leven zijn afgebeeld op de i i e-eeuwse fresco's in de onderkerk van de San Clemente in Rome (terugkeer thuis, herkenning door de paus en
ontzetting van de ouders), glasramen ca.
1405 /10 in de kerk te Konigsberg/Neumark
en die uit een Keuls klooster van de Alexiusbroeders 1 S 1 S in het Kunstgewerbemuseum
te Berlijn. Verder zijn er fresco's ca. 148o in
de kerk te Boppard am Rhein, een marmeren
relief ca. 1670 van Rossi in de Sant'Agnese in
Agone te Rome, een altaarsculptuur en een

Meester van Alkmaar (?), Dood
van Alexius, paneel, ca. i Soo.
John G. Johnson Collection,
Philadelphia.

Onder een druk belopen trap
die toegang geeft tot een
woonhuis, treffen omstanders
net lichaam van de gestorven
bedelaar aan. Uit de brief die
de paus op de voorgrond
voorleest, blijkt dat de bedelaar
de zoon des huizes is.

ALFONSO LIGUORI

gewelffresco 1753 van Pfunners in de kerk te
Herbolzheim en vier anonieme schilderijen
1770 in de refter van het genoemde klooster
te Keulen. Op een schilderij uit 1648 gaf La
Tour weer hoe Alexius' lichaam door een bediende gevonden wordt. De consternatie
daarbij onder de betrokken personen wordt
getoond op een aan de Meester van Alkmaar
toegeschreven paneel ca. 1 Soo tegen de achtergrond van de trap (John G. Johnson Collection te Philadelphia) .
De oudste literaire bewerking van de legende is het Franse La chanson de Saint Alexis
1040 met navolgingen in Engeland, Italie en
Spanje. Onder de Duitse versies uit de 12e en
13e eeuw is een novelle in verzen van voor
1275 door Konrad van Wurzburg van belang. Daarin wordt gepeild naar de aard en de
motieven van de christelijke asceet. Na de
Legenda Aurea was er voor het Alexiusverhaal
ook uitvoerig plaats in de verzamelingen met
legenden van Hermann von Freitzlar (Hei ligenleben 1343-49), van de humanist Boninus
Mombritius (Sanctuarium ca. 1480) en van de
kartuizer Surius (De probatis sanctorum historiis
Keulen 1570-75). Uit 1600 is er het stuk van
Bensi in de traditie van het jezuietentoneel.
Het thema werd in 1645 door de produktieve
Spaanse priester Montero y Catana omgewerkt tot een modern drama met nieuwe
fantastische elementen, met optredens van
engelen en duivels, met een huwelijksconcurrent en met Alexius' tweestrijd tussen aardse
en goddelijke liefde. Ook werd het door een
Italiaanse anonymus in 1634 voor het eerst in
de klassieke, dramaturgische eenheden van
tijd, plaats en handeling gecomprimeerd.
Voor de Tweede Wereldoorlog is Le pauvre
sous l'escalier 1920 van Gheon vaak vertaald
en gespeeld. Het was een mysteriespel in een
moderne vorm, dat naast literaire aspiratie
ook een sociale intentie had. Scepsis en spot,
maar ook levendige interesse voor Alexius'
innerlijke problematiek komen naar voren in
de roman vanjarnes uit 1928.
Landini componeerde in 1632 Il Sant'Alessio, een belangrijk vroeg muziekdrama in de
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traditie van het Romeinse oratorium (»Filippo Neri) op een tekst van Rospigliosi; en op
hetzelfde libretto componeerde Spagna in
1663 Pellegrino nella patria. Ghisi schreef in
1957 een vocaal werk Vita, morte miracoli di
Sant'Alessio.
Krausen '973; Pariset 1938; Rosier 1905; Sckommodau 1957; Wiegers 1956; Wurzburg 1898.

was een
zoon uit een oud, Napolitaans adellijk geslacht, waarvan de naam wellicht teruggaat
op een vroegchristelijke martelaar, Ligorius.
Alfonso werd in 1696 te Marianella bij Napels geboren en behaalde, na een studie in
deze stad, toen hij 17 jaar was de titel `doctor
utriusque iuris' (in het burgerlijk en in het
kerkelijk recht) . Tot 1 723 was hij er een gevierd advocaat. Nadat hij door een fout van
zijn kant een belangrijk proces verloren had,
bekeerde hij zich en werd in 1 726 tot priester
gewijd. Hij sloot zich aan bij een groep priesters die zich in het Napolitaanse aan pastorale
zorg onder de armsten wijdden. In 1730 werd
hij tot bisschop van Castellammare di Sta.bia
benoemd. In samenwerking met zijn ruim
dertig j aar oudere vriend en leidsman Tomaso Facolja, medeoprichter van de `Pi Operanil' (`Vrome werkers'; een mobiele pastorale
groep priesters) stichtte Alfonso in 1731 te
Scala bij Amalfi eerst de contemplatieve orde
van de redemptoristinnen en in 1732 de Congregatio Sanctissimi Redemptoris (congregatie van de heilige verlosser) . In deze congregatie wijdden mannen (redemptoristen)
zich — vanaf 1 743 , toen Facolj a stierf, onder
Alfonso's leiding — aan zorg voor armen en
aan onderricht van dejeugd in het koninkrijk
Napels en de Pauselijke Staat.
Alfonso's methoden verschilden van die
van veel van zijn vaak al te rationele, ver-
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lichte tijdgenoten. In tegenstelling tot de gebruikelijke bombastische preken was zijn
woord eenvoudig, mild en recht uit het hart.
Ook stond hij afwijzend tegenover de mefling van velen, met name de j ansenisten, dat
de zonde door de verkondiging van ethisch
rigorisme bestreden moest worden, en propageerde hij een relatief milde moraal, die de
mens eerder steunt dan afschrikt.
Vanaf 1745 ontplooide hij, in uiterste onthechting levend, en naast zijn drukke werkzaamheden als bestuurder, rondtrekkend pastor en predikant, een grote literaire activiteit,
met als voornaamste produkten een vloed
van spirituele geschriften, vooral de tweedelige Theologia moralis (1753-SS; acht drukken
tijdens zijn leven), en pastorale compendia,
waaronder de Homo apostolicus (De apostolisch gezinde mens; 1759). Nadat hij in 1 747
geweigerd had de zetel van het aartsbisdom
Palermo te bestijgen, kon hij de aanstelling
tot bisschop van Sant'Agata dei Goti (bij Benevento) niet ontlopen. Maar ook in die
functie zette hij niet alleen zijn ascetische levenswijze, maar ook zijn pastorale werk
voort. Later deed hij onder het voorwendsel
van gebrekkige gezondheid afstand, om
daarna nog twaalf j aar lang in een klooster
van zijn congregatie te Pagani bij Napels te
leven, gekweld door problemen binnen zijn
stichting en onzekerheid bij zichzelf. Hij
stierf in 1787. Zijn feestdag is 2 augustus.
Alfonso werd in 1839 gecanoniseerd, in 1871
onder de naam van `doctor zelantissimus' (allerij verigste leraar) tot kerleraar uitgeroepen
en in 195o tot patroon van biechtvaders en
moraaltheologen verheven. Het was zijn verdienste, dat tegen de jansenistische, uiterst
pessimistische en rigoureuze moraal een op
vertrouwen op Gods genade gebaseerde levens- en gedragsleer geboden werd, en dat
tegenover de sombere predestinatiegedachte
van deze stroming Maria voorgesteld werd
als oerbeeld van Gods barmhartigheid en
haar tenhemelopneming als uiterste teken
van overvloedige mogelijkheid tot verlos-

sing: boodschappen die in zijn tijd en lang
daarna modern en bevrijdend hebben geklonken. Geen wonder dat zijn Theologia moralis, na zijn eigen edities, nog meer dan zeventig herdrukken beleefde; de Homo
apostolicus zelfs 118. Zijn iii geschriften
zagen in ruim zestig verschillende talen tot in
de jaren dertig van deze eeuw, toen men andere bronnen ging aanboren, te zamen in
11.125 uitgaven het licht. Eindeloos velen
leerden daarin of daardoor de barmhartige
liefde van Jezus-verlosser kennen en kregen
de aansporing een Leven volgens het evangelie te leiden. Alfonso's moraalsysteem en zijn
Italiaanse overdrijving en uitbundigheid echter ondervonden ca. 1900 felle kritiek van de
kant van protestantse auteurs; zijn casuistische
methode in de ethiek oogst sinds het midden
van deze eeuw geen bewondering meer onder de moraaltheologen.
Bijna anderhalve eeuw Lang trokken de redemptoristen onvermoeid de Europese parochies Tangs om in zogeheten 'volksmissies'
(een week van prediking, gebed en boete) de
bestofte zielen der gelovigen op te poetsen,
waarbij — vooral sinds het midden van de
vorige eeuw — vaak in preken vol afgrijselijke
beelden van de verschrikkingen van zonde,
laatste oordeel en hel, de barmhartige boodschap van hun stichter in het niet verdween
en menig parochiaan met een angstcomplex
bleef zitten. Alfonso's volgelingen waren vurige vereerders en propagandisten van de
ikoon `Maria, moeder van altijddurende bijstand'; vanaf ca. 1900 werden reprodukties
van deze ikoon in katholieke kerken en huisgezinnen en op devotieprentjes op grote
schaal verspreid.
De congregatie bracht enkele uitzonderlijke christenen voort. Men denke aan de
Weense zielzorger Clemens Maria Hofbauer
(ca. i 800; patroon van hopeloze zaken!), de
op >>Aloysius van Gonzaga lijkende lekebroeder Gerardus Maiella (ca. 1 740; `de wonderdoener van de i 8e eeuw' genoemd en patroon van moeders en haar kinderen) en de
Nederlander Petrus (Peerke) Donders uit Til-
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burg, die — met moeite priester geworden —
als een ware 'apostel van slaven, Indianen,
Bosnegers en melaatsen' vanaf 1842 tot zijn
dood in 1887 op zijn missiepost te Batavia
(Suriname) zijn leven in dienst stelde van de
ellendigsten onder zijn medemensen en in
1982 werd gecanoniseerd.
Alfonso, die begraven ligt in de kerk van
het Convento dei Liguorini te Pagani en
wiens dodenmasker zich daar ook bevindt,
werd nog tijdens zijn leven in 1768 afgebeeld
door een onbekende kunstenaar. Het werk
bevindt zich in hetzelfde klooster. Dit en andere portretten waren het begin van een cliche, dat tot op de bidprentjes van het begin
van deze eeuw doordrong. Men ziet een oude, grijze man in zwarte toga en schoudermanteltj e, met spitse ringbaard, scherpe neus
en hoog opgetrokken wenkbrauwen, de
rechterhand voor de borst en in de linkerhand een boek. Zijn hoofd is schuin over de
linker schouder gebogen en zijn bovenlijf
kromt naar voren (hij leed aan reuma). De
ogen kijken de beschouwer afwezig aan. Verder draagt hij altijd het bisschopskruis om de
schouders. In aanbidding voor het altaarsacrament geknield, terwijl om hem heen de
tekens van zijn bisschopsambt en enkele boeken liggen, werd hij geschilderd door Ratschiller ca. 1830 in de kerk der redemptoristen te Innsbruck. Von Rohde maakte ca.
18 So voor de Sant'Alfonso te Rome twee
schilderijen: de heilige in extase tijdens een
preek over Maria en zijn hulp in 1774 aan de
stervende paus Clemens x i v .
Cacciatore 1944; Capone 1954; Dilgskron 1887;
Manders '947.
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(Luigi) VAN GONZAGA was
de oudste zoon van Ferrante Gonzaga, markies van Castiglione uit een zijtak van het huffs
van Mantua. Hij werd op 9 maart 1568 in het
kasteel van Castiglione delle Stiviere geboren. Na een aantal j aren als page aan de hoven
te Florence en Madrid, waar hij te midden
van het mondaine hofleven eer en deugd bewaarde, deed hij in i585 zeer tegen de zin van
zijn vader afstand van zijn erfdeel en trad te
Rome in in de Societeit van Jezus (»Ignatius
van Loyola). Door velen tijdens zijn zesjarig
kloosterleven bewonderd om zijn ijver,
vroomheid en praktisch inzicht, stierf hij, zelf
bij de verpleging van pestlijders in Rome
met de ziekte besmet, op 21 juni 1 591. Op
deze datum wordt zijn feest gevierd.
ALOYSIUS

Uit moderne bestudering van zijn brieven en
geschriften bleek dat ten gevolge van misplaatste verdraaiing van de werkelijkheid,
wansmaak en bigotte pruderie, van weinig
heiligen het beeld zozeer vertekend was als
dat van Luigi Gonzaga. Zeker droeg hij met
tijdgenoten, zoals onder meer zijn biechtvader Robertus Bellarminus, >>Carlo Borromeo, uit wiens handen hij de eerste communie ontving, of »Francois de Sales, alle
sporen van de barokke vroomheid (triomfalisme, rigoristische werkheiligheid, overmatige sensibiliteit en depersonaliserende
gehoorzaamheid) . Maar het gaat te ver en
doet hem onrecht, hem voor te stellen, zoals
toch de gewoonte was, als een bloedeloze en
larmoyante, in toga en rochette geklede, op
een kruisbeeld starende, naleve sukkel met lelie, doodshoofd en geselkoord als attributen
en de versmade kroon op de achtergrond.
Voor een groot deel was zijn eigen 'societas'
door eeuwenlange propaganda van als wereldvreemd voorgestelde, jeugdige heiligen
0ohannes Berchmans uit Diest, eerste kwart
17e eeuw, en Stanislaus Kostka) schuld aan de
smakeloze voorstelling van de j ongeman.
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Zijn graf bevindt zich in de Sant'Ignazio te
Rome. Na zijn canonisatie in 1726 werd
Aloysius drie jaar later de patroon van met
name de studerende jeugd, een functie die in
1926 met klerikale nadruk op zijn voorbeeldige juveniele kuisheid nog eens werd bekrachtigd. Zijn niet onkritische ordegenoot
Virgilio Cepari schreef in 16o6 een biografie
van de heilige.
Het anonieme, 16e-eeuwse portret van
Aloysius in het Kunsthistorisches Museum te
Wenen bleef standaard voor Aloysius' fysionomie op alle latere afbeeldingen: vanaf de
zilveren reliekbuste in de Sant'Ignazio te Rome, Tintoretto's schilderij uit de tweede helft
van de 16e eeuw met de gestorven heilige in
het Palazzo Ducale te Venetie en dat van Graziani it Giovane in de Santa Maria della Pieta
te Bologna (samen met andere s j -heiligen)
tot devotieprentjes in de eerst decennia van
deze eeuw. Vrijwel alle afbeeldingen stonden
in het teken van de aangeduide propaganda:
sculptuur ca. 1 720 van Braun nit Praag en van
Egell ca. 1750 nit Mannheim (Aloysius met
Jezuskind op de arm), schilderij ca. 1825 van
Lopez (Aloysius die het kruis omarmt) en
vooral grafiek, zoals tekeningen 1750/55 van
Sigrist (kroon aan de voeten, terwijl engelen
het kruis voorhouden) of van een 19e-eeuwse
anonymus (Aloysius in gebed voor een tafel
met de attributen) en de vele door de jezuietenorde verspreide devotieprentjes, waarop
ook gipsen monstruositeiten teruggaan (Nederlands massaprodukt 1910 -20, overigens in
diezelfde tijd al bekritiseerd) . Toorop toonde
Aloysius als pestverpleger samen met de Engel van Liefde op keramiektegels ca. 1910 in
de Sint Bavo te Haarlem.
Scenes zijn zeldzaam. Del Cairo schilderde
ca. 16 o een altaarstuk voor de j ezuietenkerk
te Milaan met de eerste communie, en
Boeyermans 1671 de intrede in de orde. Op
een gravure ca. 1770 van Gotz en Klauber ziet
men hoe Aloysius afstand doet van zijn erfdeel en op een Arent van de laatste hoe hij aan
het hof de benen neemt als hem bevolen
wordt de schaduw van een meisje te kussen.

Delpierre/Noche 1946; Leufkens 1928; Menge
1 934; Mostra iconografica 1937; Reitz von Frentz
1929.

ate
van origine een Aquitaanse edelman, was de eerste
die na de volksverhuizing ca. 63 5 vanuit Rome als missionaris naar de bewoners van het
gebied tussen Franken en Friezen werd gezonden. Tevoren was hij monnik geworden
in het benedictijnerklooster te Oye bij La
Rochelle (Charente-Maritime) en had hij
vijftien j aar lang te B ourges als inclusus (in
een afgesloten cel) geleefd. Tijdens een refs
naar Rome werd hij aldaar tot bisschop gewijd. Volgens de (historisch onbetrouwbare)
Vita (na 750), toegeschreven aan de monnik
Baudemundus, had de apostel Petrus zelf
hem tijdens een nachtwake in de Sint Pieter
de opdracht tot missionering in Gallie gegeven. Rusteloos reizend preekte en doopte hij.
Niet altijd even zachtzinnig: naar aanleiding
van een doop onder dwang brak een opstand
nit en moest hij vluchten, en hij verlegde een
tijd lang zijn werkterrein naar Tirol en Karnten. Teruggekeerd stichtte hij kloosters (te
Gent en Elno bij Doornik) en kerken (onder
meer te Antwerpen), die alle aan de heilige
Petrus gewijd werden. Van de bisschopszetel
van Tongeren, die hij in 647 in Maastricht
bezet zou hebben, zag hij al na twee j aar af,
om zich terug te trekken in Elno, waar hij in
679 stierf. Zijn bekendste leerling is Sint »BaAMANDUS VAN MAASTRICHT,

vo.

Amandus, de `apostel van Vlaanderen en van
de Belgen', werd al vroeg zozeer vereerd, dat
waarschijnlijk identificaties met twee andere
bisschoppen met zijn naam (van Straatsburg
en van Worms) het gevolg waren, waardoor
de translatie van de relieken ca. 700 door Rupert van Salzburg naar liens bisschopsstad,
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waar ze vereerd worden, wellicht met zijn
gebeente betreft. Hij is patroon van bierbrouwers, wijnhandelaren en kasteleins en wordt
afgebeeld in bisschoppelijk ornaat met een
staf en een boek, soms met een kerkmodel of
met een slang die hij met het kruisteken verdreven zou hebben. Amandus' feest valt op 6
februari.
De oudste afbeelding is te vinden op een
miniatuur met het auteursportret van Baudemundus in een'handschrift ca. i 175 met diens
Vita, waarop Amandus de schrijver dicteert.
Een beeld nit de 14e eeuw toont de bisschop
met de slang. Het staat.in het museum te Lille, waarin zich ook een 16e-eeuws beeld bevindt dat hem zetelend met kerkmodel en
met het spreekgebaar toont. In de tijd van de
Contrareformatie werd Amandus in de Nederlanden naar voren geschoven als garant
van het oude Roomse geloof, waaru.it
werken voortkwamen als de schildering
16 I o- I I op de buitenzij de van de linkervleugel van Rubens' 'oprichting van het kruis'
voor de Walburgiskerk te Antwerpen, nu in
de Mariakerk aldaar, en het beeld 1620/24
van Robert de Nole in de Sint Gummarus te
Lier. Een 29 illustraties bevattend handschrift
ca. 1140 met drie Vitae nit het scriptorium

monnik Gillis de Wevel met zijn niet minder
dan 12.450 overwegend moeizame dichtregels vormt het eindpunt van de bloei van de
Middelnederlandse hagiografie. Van literaire
betekenis is het gebed dat hij de stervende
»Bavo laat bidden.

van de abdij Saint-Amand (Elno bij Doornik)

later werd toegediend, moesten hem met zijn

bevindt zich in de Bibliotheque Publique te
Valenciennes. De voet van een Maas-Moezellands reliquiarium, mogelijk van de hand van
Hugo van Oignies nit het einde van de 13 e
eeuw, draagt een viertal verguld-koperen
plaquettes met scenes nit Amandus' Leven. De
historisch met aanwijsbare doop van Sigibert,
een zoon van koning Dagobert, werd geschilderd door Jan van Cleve iii ca. 1700
voor de Niklaaskerk te Gent. Koning bracht
op de gewelven van de Sankt Peter te Salzburg in 1 747 de triomfantelijke translatie van
het gebeente in beeld.
De monnik Milo van Saint-Amand bewerkte in de tweede helft van de 9e eeuw de
Vita van Baudemundus en schreef daarnaast
een tweede Vita, nu in ritmische verzen. Het
Leven van Sint Amand 1367 van de jonge

ervaring als regent gereedmaken voor het
ambt, dat in zijn tijd ook de civiele rechtspraak inhield, in deze grote, belangrijke en
onder meer vanwege ariaanse twisten roerige
stad. De priester Simplicianus leidde hem
binnen in de kennis van de bijbel en de geschriften van de belangrijkste, vooral Griekse, christelijke auteurs. De ideeen van Origenes (eerste helft 3e eeuw), ongetwijfeld de
grootste van de vroegchristelijke theologen,
hebben zijn denken sterk beinvloed.
Ambrosius' episcopaat vertoonde een consequente politieke houding tegenover de staat
('De keizer staat in de Kerk, niet daarboven'),
een niets ontziende strijd tegen het arianisme
en een resolute afwijzing van elk spoor van
heropleving van het oude Romeinse geloof.
Hij blokkeerde met twee brieven het plan

Bouthemy 1940; Van Laar 1934; Reau 1942; Ross
1936.

is geboren in
339, waarschijnlijk te Trier. Zijn vader was
hoofd van de pretoriaanse prefectuur in Gallie. Zijn moeder was een christin. Na de dood
van de vader woonde de familie te Rome,
waar een van Ambrosius' zusjes moniale
werd. Na een uitstekende opleiding was Ambrosius met 3 o j aar al stadhouder van de provincies Aemilia en Liguria met als standplaats
Milaan. Toen daar de bisschopszetel in 374
vacant was, koos het yolk hem, hoewel hij
nog catechumeen was, tot opvolger. De
doop en de wijding, die hem al acht dagen
AMBROSIUS VAN MILAAN
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van de senaat to Rome om de oude staatscultus en het priestercollege weer te subsidieren en het beeld van godin Victoria weer in
zijn vergaderzaal op te stellen. Als raadgever
van drie keizers, Gratianus, die hij opvoedde,
Valentinianus II en Theodosius de Grote,
wist hij toch zijn onpartijdigheid te bewaren.
Zo verplichtte hij Theodosius, toen die te
Tessalonica (Tessaloniki) zevenduizend rebellen had laten vermoorden, tot een vernederende kerkboete alvorens hem weer tot de
Milanese basiliek toe te laten. Boven alles was
Ambrosius pastor bij wie prediking, zorg
voor de liturgie en instructie van zijn clerus
en voor de >>asceten op de eerste plaats kwamen. Hij dichtte voor zijn kerkvolk instructieve hymnen om het zingend te wapenen
tegen de ariaanse ketterij. Zijn lucide preken
waren aanleiding tot de 'bekering' van #Augustinus, die door hem gedoopt werd. Nagelaten geschriften zijn goeddeels de literaire
neerslag van zijn prediking. Hij stierf in 397.
Zijn graf bevindt zich in de crypte van de San
Ambrogio te Milaan.
Zijn biograaf Paulinus en latere legenden
vertellen hoe het zou zijn toegegaan bij Ambrosius' bisschopskeuze. Toen een kind in de
kerk iets riep verstond het yolk dat als een
aanwijzing om de niets vermoedende en argeloos aanwezige stadhouder bij acclamatie
te kiezen. Verder laten de legenden hem duivels uitdrij ven, wonderen verrichten (opwekking uit de dood van een kind, genezingen, redding van een huffs bij watersnood en
straf van een rijkaard, die door de aarde
wordt verzwolgen) en op mysterieuze wijze
in contact staan met zijn tijdgenoot >>Martinus
van Tours, Wiens uitvaart hij zelfs — tijdens
een extase verplaatst — geleid zou hebben.
Volgens een nog latere legende zou Ambrosius als patroon van Milaan de legers van Frederik Barbarossa de stad uit gegeseld hebben
(tweede helft 12e eeuw). Zelf heeft hij ook
aanleiding gegeven tot legendevorming door
zijn 'vondst' van het gebeente van twee heiligen in de Milanese kerk van de martelaren
Felix en Nabor (Felix en Adauctus). Op

grond van herinneringen van twee grijsaards
en van miraculeuze gebeurtenissen nam Ambrosius aan, dat de ontdekte resten behoorden
aan twee martelaren uit de tijd van de vervolgingen: Gervasius en Protasius. Hij liet de
relieken overbrengen naar zijn basiliek en
vertelde er uitvoerig over. Een ten onrechte
op zijn naam gestelde brief ca. 415 kent al een
legende rond de twee `heiligen', Wier cultus
en verering — men riep hen aan bij en tegen
vloeiingen en incontinentie — zich vanaf de Se
eeuw over Europa verspreidde, waardoor een
vrij uitvoerige iconografie ontstond.
Een tijd lang vond men Ambrosius vooral
een compilator en een doorgever van vroegere verworvenheden; de moderne patrologie
echter toonde daarnaast ook de originaliteit
van deze westerse »kerkvader. Van zijn
werken is het Hexaemeron (zesdagen-werk),
een exegese van het scheppingsverhaal in
Gen. 1 -2,4a naar het voorbeeld van een werk
van »Basilius de Grote, het belangrijkste. Het
is met zijn natuurschilderingen ook literair
van belang. In zijn geschriften over de
christelijke maagdelijkheid werkte Ambrosius ideeen van Origenes over de `bruidsmystiek' (»maagden) verder uit en beinvloedde
daarmee zeer sterk de middeleeuwse mystiek.
Voor de ontwikkeling van de leer over Maria
heeft men zich in de middeleeuwen — niet
altijd onkritisch — op passages uit zijn werk
beroepen. Vandaar dat men hem aantreft op
schilderwerken waarop historische figuren
Maria eren.
Ambrosius' kaliber blijkt ook uit verhalen,
die de Legenda Aurea uitvoerig meedeelt. Het
bekendst is die van een bijenzwerm in zijn
wieg, die hem niet schaadde: een anekdote
die ook van Plato en Pindarus verteld wordt
en in zijn geval zeker iets te maken heeft met
de verklaring van Ambrosius' naam uit de
hemelse honingdrank. Zij bezorgde hem als
attribuut een kind in een wieg of een bijenkorf en maakte hem tot patroon van imkers en kaarsenmakers. Soms draagt hij op de
arm een kerkmodel, waardoor hij patroon
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van de steenhouwers en metselaars werd.
Vanaf de I Se eeuw, maar vooral sinds de
Contrareformatie heeft hij ook wel een gesel
als teken van zijn manhaftig optreden. Zijn
feest wordt gevierd op 7 december.
Van Ambrosius bestaat een authentiek
portret, geen tachtig jaar na zijn dood gemaakt: een mozaiek, kort na 470 in de kapel
van San Vittore in Ciel d'Oro bij de San Ambrogio te Milaan, waarop hij een lange tuniek, eenvoudige mantel, een kruis aan een
hanger en sandalen draagt; het hoofd iets naar
rechts gebogen, kort haar, snor en baardje,
een sprekersmond met wat dikke lippen en
een iets afgezakt rechteroog (een afwijking
die men ook op zijn gebeente vond). Als bisschop werd hij afgebeeld onder meer op een
9e-eeuwse sculptuur aan de preekstoel in zijn
kerk te Milaan, op een 12e-eeuws relief aan
het ciborium boven het altaar aldaar en een
15e-eeuws relief van Jacopo della Quercia aan
het portaal van de San Petronio te Bologna.
Onder de »belijders heeft hij zijn plaats aan
het rechter zijportaal na 1224 te Chartres (zijn
staf steunt op de usurpator Maximus, die
Gratianus overwon en doodde). Vanaf de 8e
eeuw dragen miniaturen in codices met zijn
werken een auteursportret, waarop hem

Ambrosius van Milaan,
mozaiekportret, kort na 470, in
de San Vittore in Ciel d'Oro
bij de San Ambrogio, Milaan.

soms een Heilige-Geestduif als inspiratiebron

begeleidt (Egino-codex ca. Boo uit Verona en
een i ie-eeuws handschrift met commentaar
op Ps. I I 8) .
Vaak werd hij vanaf de 14e eeuw als kerkvader afgebeeld, menigmaal samen met de
andere drie. Hij is dan als bisschop gekleed en
heeft een boek als attribuut: schilderingen
1482 van Justus van Gent, waarop de kerkvaders — als humanistische geleerden opgevat
— samen met de grote antieke wijzen prijken,
en een sculptuur 1753-54 van Sturm in de
bedevaartkerk in Wieskirche. Het viertal ziet
men ook in combinatie met de vier evangelisten, de paradij sstromen (Gen. 2, 10-14) en
de kardinale deugden: school van Giotto,
14e-eeuwse fresco's aan de gewelven van de
bovenkerk in Assisi.
Doorwerking van de middeleeuwse visie

De man draagt een tuniek met
clavi (sierstrepen), waarover
een byrrus (wollen mantel
tegen kou en regen), die met
een metalen kruis voor de
borst bijeen wordt gehouden.
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op Ambrosius' leer over Maria blijkt uit zijn
plaats te midden van andere heiligen bij de
Italiaanse `Sacra Conversazione', zoals op het
werk ca. 1 Soo van Alvise Vivarini en Basaiti
in de Frari-kerk te Venetie en werk 1488-94
van (Ambrogio di Stefano) Borgognone in
het kartuizerklooster te Pavia, en bij de contrareformatorische `Immaculata' (Maria als
gevrijwaard voor de erfzonde) zoals op
werken van Reni ca. 1620 en van Dossi 1546.
In Ambrosius' basiliek te Milaan bevindt
zich een Karolingisch altaar met aan de achterzijde — in gouden drijfwerk — twaalf scenes
uit Ambrosius' leven. Deze cyclus vertoont
dezelfde opbouw en in detail zeer sterke
overeenkomsten met de aan de voorkant van
hetzelfde altaar afgebeelde reeks taferelen uit
het leven van Jezus, waaraan men terecht de
analogie afleest tussen de bisschop en zijn
Heer (vgl. >Martinus en »Nicolaas) . Verder
kan gewezen worden op enkele andere cycli:
een met vier fresco's ca. 1430 van Masolino in
de Catharinakapel in de bovenkerk van de
San Clemente te Rome, een uit ca. 1475 met

Dyck ca. 1618 en Subleyras 1745. Uiteraard
komt Ambrosius voor in alle >>Augustinuscycli en in die van Gervasius en Protasius (bijvoorbeeld op glasramen uit i i 6o en 1260 en
op gobelins ca. 1 Soo te Le Mans).
`Zijn' martelaren, Gervasius en Protasius,
werden aanvankelijk voorgesteld als een
grijsaard en een jonge man (mozaiek i2e
eeuw in de genoemde Cappella San Vittorio
te Milaan en houten sculptuur 1526 aan het
hoofdaltaar in het Munster te Breisach; met
martelwerktuigen) . Als edellieden flankeren
zij Ambrosius, die te paard met gesels de
Duitse legers verdrijft in de slag bij Parabiago, op 15e-eeuwse, aan Vicenzo Seregni toegeschreven muurschilderingen in de oorspronkelijk aan Ambrosius gewijde kerk te
Negrentino bij Prugiasco (Zwitserland) .
Ook dragen zij als diakens dalmatieken (marmeren beelden ca. 1625 van Bourdin in hun
kerk te Parijs; met martelaarspalmen) .
De Spaanse dichter Prudentius werkte in
zijn Contra Symmachum 402/03 de twee brieyen van Ambrosius over het herstel van de

twaalf reliefs aan de koorbanken in de San

Victoria in de senaat om tot een groot, ten-

Ambrogio te Milaan en een zeer uitvoerige
reeks anomieme fresco's in de Cappella Grifi
in de San Pietro in Gessate te Milaan. Weergegeven werden in totaal een kleine dertig
gebeurtenissen, waaronder scenes rond Ambrosius' geboorte, bisschopswijding, strijd tegen de arianen, maatregelen tegen Theodosius, ontmoetingen met Augustinus en
Monica, zorg voor de relieken van Gervasius
en Protasius, zijn dood en begrafenis, wonderen en de relatie tot Martinus van Tours.
Bijna alle onderdelen van de cyclus werden ooit wel eens afzonderlijk uitgebeeld.
Het verhaal van de bijenzwerm komt voor
op een initiaal in een 1 ie-eeuws handschrift
van Ambrosius' De officiis ministrorum (een op
Cicero's werk gebaseerde poging tot een
christelijke ethiek) . V anaf de 16e eeuw was de
scene met keizer Theodosius populair, hetgeen verband hield met contrareformatorische opvattingen over de verhouding tussen
Kerk en staat: onder meer werken van Van

dentieus en propagandistisch gedicht, dat in
Stijl en felheid herinnert aan Juvenalis en Lucianus. Ambrosius' vroegere secretaris Paulinus schreef ca. 422, daartoe aangezet door
Augustinus, een stichtelijke Vita naar de gewoonte van de tijd. Maatschappijkritiek en
problemen rond macht spelen in de historische roman 1966 van de Hongaar Tibor, Kikozosito (Excommunicator) rond een bisschop die innerlijk verdeeld is door zijn
opvattingen over politiek en geloof. Voor de
geschiedenis van de muziek is Ambrosius van
belang. Zijn hymnen heeft hij, steunend op
Griekse kerkmuziek, zelf van melodieen
voorzien. Daaronder verdienen vooral vermelding het ochtendlied Aeterne rerum conditor (Eeuwige schepper van de dingen), het
avondlied Deus creator omnium (God, schepper van het al), het kruislied Jam surgit hora
tertia (Het derde uur breekt aan) en het kerstlied Intende qui regis Israel (Hoor, gij die Israel
regeert) . De melodieen gingen verloren.

ANSELMUS 35
Courcelle 1973; Dudden '935; Elbern 1952; Opelt
1967 en 1968; Palanque 1933; Pellegrino 1961;
Rahner '943; Sant' Ambrogio 1940.

benedictijner monnik, bisschop en theoloog, werd
in 1033/34 te Aosta (Piemonte) geboren. Na
een aantaljaren als prior en abt van het klooster Bec in Normandie werd hij in 1093 bisschop van Canterbury en primaat van Engeland. Onder Anselm beleefde dit land zijn
`investituurstrij d' : wie is de laatste instantie
die bisschoppen in het feitelijke bezit van hun
diocees stelt, de paus of de, zich graag als
hoofd van de Engelse Kerk gedragende koning. Het was Anselm di Q — overigens niet
zonder de pijn te hebben geleden van twee
maal een verbanning — de strijd kon beeindigen door met koning Hendrik i Beauclerc,
de tweede zoon van Willem de Veroveraar,
in I lo6 te Bec een compromis te sluiten. Van
nog groter belang dan zijn kerkpolitieke inspanningen waren Anselms verdiensten op

ANSELMUS VAN CANTERBURY,

daardoor weten dat aan dit hoogst denkbare
begrip een werkelijke natuur moet beantwoorden. Niet het inzicht leidt tot geloof,
maar `credo ut intelligam' (ik geloof om tot
inzicht te komen) was Anselms uitgangspunt.
Vervolgens stelde hij in zijn belangrijkste geschrift, Cur Deus homo (Waarom God mens
werd), tegenover de nogal pessimistische,
sinds de »kerkvaders gangbare leer (macht en
recht van de duivel over de mensheid is aanleiding tot de menswording) een humaner
stelling: de incarnatie is middel tot genoegdoening van de menselijke schuld tegenover
God. Daarom werd God mens. Verder deden
in de laat-middeleeuwse discussies over de
vraag of Maria al dan niet gedeeld heeft in de
erfzonde, de voorstanders van haar `onbevlekte ontvangenis' een beroep op zijn
werken, vooral op een van de negentien bewaard gebleven gebeden. Een van zijn leerlingen was Anselmus van Laon, bij wie later
de belangrijkste filosoof van de i2e eeuw,
Abaelard, in Parijs dialectiek (aan de theolo
gie voorafgaande leer van de filosofische methode) studeerde. Het feest van Anselm valt
op 21 april.
Anselmus werd afgebeeld als bisschop met
kazuifel, mijter en staf (auteursportretten in

het gebied van de theologische methode, die

12e-eeuwse handschriften van zijn eigen

hij als eerste los wist te maken van al te strakke banden met de traditie. Daarmee legde hij
een fundament voor de bloei van het 13 eeeuwse systeem van de scholastiek. Bij zijn
dood in 1109 liet hij aldus niet alleen een in
vrede levende Engelse Kerk achter, maar ook
een veertiental zeer belangrijke geschriften en
een collectie van 475 brieven.

werken) of als abt, soms met schrijfveer of
kerkmodel: 14e-eeuws fresco in de San Francesco te Miniato al Tedesco, schilderij ca.
1625 in de Collegiata te Busseto bij Parma en
een glasraam derde kwart i 6e eeuw in de Jeruzalemkerk te Brugge. Als helende weldoener verschijnt Anselm terwijl hij de benedictijner abt Elfino uit zijn psychische nood
helpt op een schilderij ca. 1625 van Rondani.
Verder stond zijn afbeelding in de 1 Se eeuw
in dienst van de propaganda van de idee van
Maria's 'onbevlekte ontvangenis' : als begeleider van Maria met een band waarop een uitspraak uit zijn werken, zoals op altaarstukken
ca. 1495 van Piero di Cosimo in de San Francesco te Fiesole en van Luca Signorelli in de
Santa Maria Novella te Florence. Soms is hij
in dispuut over het mariale thema samen met

Vooral door twee stellingnamen heeft Anselm grote invloed gehad op het westerse
denken. Hij wilde de redelijkheid doen inzien
van geloofswaarheden en zocht en vond
daartoe een voor zijn tijd volstrekt nieuwe
methode: een rationele bewijsvoering zonder
beroep op autoriteit. Toon iemand aan dat er
niets hogers denkbaar is dan het, aan het geloof ontleende, begrip `god' en hij zal juist
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kerkvaders en theologen zoals op werken van
een Vlaamse meester ca. 1490 en op een van
Genga ca. 1 5 1 5.
Een werk van een 13e-eeuwse dichter, het
zeer gevoelige, in een kunstig rijm gedichte
Mariale, met liederen op Maria, staat ten onrechte op Anselmus' naam.

Barth 1931; Lohrum 1991; McIntyre 1954; Pacht
1956; Schmitt 1938 en 1956; Southern 199o; Springer 1946; Stolz 1933 en 1935; Vanderjagt 1990.

ANTONIUS ABT, geboren in 251 Of 252,
was de zoon van welgestelde ouders uit Kome in Midden-Egypte. Na hun dood verliet
hij, ongeveer 20 jaar oud, toen hij in een kerk
een evangelietekst (Luc. 19,21) had horen
voorlezen, het ouderlijk huffs om zich aan de
ascese (>>asceten) te wijden. Daarvoor zocht
hij, na zijn vermogen aan de armen te hebben
geschonken, als 'monachos' (letterlijk: eenzaat; monnik) de eenzaamste plaatsen op
waar, zoals men meende, de te bestrijden demonen wonen: eerst ergens in de omgeving
van zijn geboortedorp, later in een rotsgraf in
de Libische woestijn. In de demonen bestreed
Antonius, spoedig omgeven door vele hem
bewonderende navolgers, de boosheid in
zichzelf om zo tot volmaaktheid te komen.
Dit antieke filosofen-ideaal werd door evangelische inspiratie op een nieuwe manier geladen: bij uitstek volmaakt is immers de na te
volgen Heer Jezus zelf. Nieuw bij Antonius
is, dat hij dit 'monastieke' (monos; eenling-)
ideaal voorleefde in een samenleving van gelijkgezinden, in een 'koinos bios', het cenobitisme, en dat hij zich in tegenstelling tot
menig solitair eremiet (eremos, woestijnbewoner) dienstbaar maakte aan de samenleving. Juist als monnik hielp hij de vervolgde
medechristenen, armen en zieken, gaf hij raad
aan wie dat vroeg, correspondeerde met kei-

zers en bestreed nog op hoge leeftijd op verzoek van de Alexandrijnse bisschop > Athanasius in diens stad de ketterse arianen. Van
Antonius stamt ook het eerst bekende dubbelklooster (mannen- en vrouwenconvent in
onderlinge afhankelijkheid), waarin zijn zuster abdis van de vrouwengemeenschap was.
Antonius stierf 1 o S jaar oud, nadat hij zijn
dood had voorspeld en bevolen had hem in
alle stilte te begraven, om verering bij zijn
grafte voorkomen.
Zijn levenswijze werd de grondslag voor
het monniken- of kloosterleven, waarvoor
onder meer zijn tijdgenoot, de Egyptenaar
Pachomius de Oudere en enkele decennia later »Basilius de Grote regels schreven. Er resten een zevental authentieke brieven van zijn
hand.
Volgens een door > Hieronymus ca. 375 samengestelde Vita Sancti Pauli primi eremitae,
waarin het leven van Paulus van Thebe beschreven wordt, zou Antonius deze bezocht
hebben. Paulus, ongeveer 23 jaar ouder dan
zijn vriend, was onder de vervolging van Decius in 25o de Thebaische woestijn in gevlucht, waar hij in een hol in de rotsen als
asceet leefde. Daar bezocht Antonius de 90jarige. Door een raaf werd hun brood gebracht (vgl. profeet Elia in i Kon. 19,1 -8) .
Toen Paulus ca. 341 in de ouderdom van 113
jaar stierf, kwam Antonius terug, om met de
hulp van twee leeuwen het lichaam te begraven.
Latere werken bevatten veel legendarisch
materiaal over de twee asceten, zoals de zgn.
Historia Lausiaca (aan de hofbeambte Lausos
opgedragen monnikenverhalen) 419/20 van
Palladius, de Legenda Aurea en het Speculum
Historiale 1250 van Vincentius van Beauvais.
Een verhaal in het Vaderboek 1490 vertelt
over een demonische koningin, die Antonius
probeerde te verleiden. Antonius doorzag
haar en riep Jezus aan, waarop zij in een pikzwart varken veranderde.
-

Athanasius, die Antonius gekend heeft, beschreef zijn leven. Deze Vita Antonii (3 5 7, het
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sterfjaar) werd vertaald en in Oost en West
stukgelezen. Het bracht ontelbaren te Rome,
Milaan en Trier tot de beoefening van ascese
en contemplatie, onder wie »Augustinus. Een
groot deel van het boek wordt gevormd
door de preek over de duivels, die door de
held werd gehouden als instructie aan zijn
monniken: een grandioos stuk vroegchristelijke psychologie, waarin menselijke boosaardigheden als demonen uit de holen van het
onderbewustzijn worden gedreven: Freud
avant-la-lettre, en bijna zo groots als bij Dostojevski. In de appreciatie van Antonius viel
in later tijd in het Oosten de nadruk op zijn
functie als asceet en vader van de monniken;
in het Westen zag men hem meer als wonderdoener, demonenbestrij der en beschermheilige. Deze functies hoeven geen verwondering
te wekken, ook al valt in de bronnen het accent elders: in de brieven komt vooral een
zwakke, strijdende en boetende monnik naar
voren; bij Athanasius en in latere legenden de
bedwinger van de demonen en de wonderbaarlijke godsman. Naast verschillende 19eeeuwse monnikengemeenschappen in het
Oosten, die zich aan Antonius spiegelden,
hebben in het Westen twee instellingen een
grote bloei gekend; vanaf ca. i ioo de Antonius- of Hospitaalbroeders, die zich in een
kleine 370 ziekenhuizen in Europa tot in de
18e eeuw aan de ziekenverpleging wijdden,
en een aan het einde van de 14e eeuw gestichte, geestelijke ridderorde (vandaar Antonius als patroon van de ridders) .
Het varken, teken van vruchtbaarheid,
aarde, ontucht, duivel, en daarmee later eigenlijk van die hele wereld van fantastische
gruwelwezens bij Bruegel, Hieronymus
Bosch en vele anderen, is Antonius' meest
gebruikelijke attribuut (zie de afbeelding op
de omslag van dit boek) . Gekleed in de kovel,
kap en scapulier van de Antoniusbroeders,
draagt hij verder als eremiet een belletje (verdrijving van de demonen), als patroon tegen
`Antoniusvuur' (alle besmettelijke ziekten)
een fakkel, of als monnik een T -vormige sta£
Soms vergezellen hem doodshoofd, boeken
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of een kaars als toespelingen op 'vanitas'. Velen moest hij beschermen: armen- en ziekenverzorgers, ridders, schutters (vanwege zijn
ridderlijke afkomst) en boeren, schilders
(penselen immers van varkenshaar), doodgravers (begrafenis van Paulus), allen die beheksing vreesden en het vee. Zijn feest is op
17 januari.
Een fresco uit de 8e eeuw in kapel 28 van
het Apolloklooster te Bawit (Egypte) en een
mozaiekfragment uit de ioe eeuw in de Santa
Maria Antiqua te Rome zijn de oudste bewaard gebleven, zekere voorstellingen. Antonius verschijnt daarop als oude man. In het
Oosten bleef men hem weergeven als stokoude monnik met een kap op het hoofd en
meestal met een ascetenstaf (ikoon ca. 1 475
uit Novgorod, in het Russisch Museum te
Sint Petersburg, met »Helena en Constantijn,
en een 12e-eeuws mozaiek in het koor te
Monreale) . Hij ontbreekt uiteraard nooit —
meestal met een korte gespleten baard die de
kin vrijlaat, met boek en spreekgebaar — in de
traditionele reeks van heilige asceten: bijvoorbeeld fresco ca. 1190 in de kerk van het
Neophytosklooster te Naos op Cyprus.
In het Westen, waar de verering opbloeide
na de translatie van de relieken van de heilige
ca. 1000 uit Constantinopel via de abdijen
Saint-Didier-de-la-Mothe (Vienne) en SaintAntoine-en-Viennois (Dauphine) naar de
kerk van Saint Julien te Arles, draagt Antonius op afbeeldingen aanvankelijk geen attribuut: op stenen, Ierse kruisen uit de 8e
eeuw te Killamery en Cemetery en uit de 9e
eeuw te Casteldermot en Kelly, die teruggaan op de oude Egyptische voorstellingen;
en een initiaal ca. 1 16o — Antonius hier baardeloos — in het Passionale van Stuttgart. Op
het fresco ca. 1270 in de Sankt Kunibert te
Keulen draagt hij een baard en een uit stro
gevlochten, met een gordel ingesnoerde kovel. In de late middeleeuwen is hij gekleed in
het habijt van de Antoniusbroeders en stelt
men hem nu eens sober voor (fresco I Se eeuw
in de Buurkerk te Utrecht, met varken, bel,
abtsstaf en boek in een landschap met een
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molen op een beboste heuvel), dan weer behangt en omgeeft men hem met alle mogelijke attributen: onder meer aan het Maria-altaar uit Marienfeld begin 16e eeuw in het
Landesmuseum te Munster. Het meest karakteristiek blijft het attribuut van het varken
(wandtapijt ca. 1450 in Hotel-Dieu te Beaune; houten beeld ca. 1 Soo in de kerk van Sint
Antonius Abt te Chaam) . Minder gebruikelijk zijn de combinatie met de ridder »Georgios (altaarstuk ca. 1430 van Pisanello) en de
voorstelling van de heilige in bisschopskleding op een troon samen met > Cornelius van
Rome en »Cyprianus van Carthago op een
schilderij ca. 1 S6o van Paolo Veronese. Hugo
van der Goes plaatste hem als patroon van de
oudste zoon op de linkervleugel van het Portinari-altaar 1474-75 met de Aanbidding van
de Herders: met boek, bel, rozenkrans en T staf (Uffizi te Florence) .
Antonius werd de hele middeleeuwen
door samen met andere pest-beschermers afgebeeld. Men denke aan de combinatie met
»Rochus en »Sebastianus op Grunewalds Isenheimer-altaar 1512 -16 in het museum te Colmar. Een gedreven, verguld koperen reliekbuste met filigrain en halfedelstenen ca. 1222
uit de Sankt Kunibert (nu in het Diozosanmuseum) te Keulen toont een markante kop,
maar verder geen karakteristieken. De rondtrekkende monnik Antonius in het Getij denboek van Catharina van Kleef geeft een goed
beeld van de wijze waarop Antoniusbroeders
bedelend voor onderhoud en verpleging van
zieken door het land trokken. In de 16e en
17e eeuw waren gravures van Wierx (ca.
1600; Antonius biddend in een grot; het varken in een vuur duidt op bescherming tegen
epidemieen) en Huberti (ca. 166o; Antonius
biddend voor zijn hut bij een graf, bekoord
door een duivel) gewild voor bidprentjes,
nog in de tijd dus voordat de Antoniusverering verdrongen werd door die van »Antonius van Padua.
Cycli met Antonius' leven zijn er te over.
Op een reeks 12e-eeuwse kapitelen in de basiliek te Vezelay ligt - de nadruk in drie van de

vier taferelen op de ontmoetingen met Paulus. Het glasraam 1210-2o aan de zuidzijde
van het koor in Chartres is een van de mooiste en met ruim twintig scenes een van de
uitgebreidste. Fresco-cycli vindt men van
Maso di Bianco in de kerk te Campore bij
Florence en van Francesco Traini en medewerkers in het Campo Santo te Pisa (beide ca.
1 345); van Agnolo Gaddi 1385 in de Santa
Croce te Florence en een aan een reliekschrijn
ca. 1440 in het Landesmuseum te Darmstadt.
De meest indrukwekkende echter is de kort
na 1300 naar de Vita Antonii van Jean Macellard op een groot doek geschilderde reeks, die
op hemelvaartsdag rond de kerk van het antonieterklooster te Saint-Antoine-de-Viennois getoond werd. Een kopie daarvan uit
1426, van de hand van Robin Founier van
Avignon, in de bibliotheek te Valletta (Malta) bewaard, beinvloedde de 16e-eeuwse fresco's in de Sant'Antonio Abate te Rome,
emailles ca. 1 S So van Limousin en de verluchting door Tempestas van een Vita Sancti
Antonii Abbatis (Rome 1597). Op dit laatste
werk steunt weer de zesdelige cyclus op zilverreliefs 1648 aan een schrijn in de zojuist
genoemde antonieterkerk. Een Keuls paneel
— met een Antoniusbroeder als stichter —
toont het leven van de heilige rondom het
`bezoek aan Paulus' in een vredig landschap,
waarin harmonisch kleinere scenes gevoegd
zijn (Alte Pinakothek te Munchen).
Iedereen kent de laat-middeleeuwse Antonius van de afbeeldingen van zijn bekoring.
Extreme belangstelling voor het thema
kwam op in de i Se eeuw: onder meer een
Duitse gravure met een staande, bedrukt kijkende en in zijn boek verdiepte Antonius,
omgeven door dreigende duivels, waarvan er
een het vuur van de hartstochten aanwakkert.
De door een leger gespuis bezochte en afgetuigde Antonius op het triptiek ca. 1 Soo
van Hieronymus Bosch is echter geen heldhaftige demonenbestrijder meer, maar de
angstige mens uit het Herfsttij, die slechts in
staat is op te zien naar de verborgen, milde
Christus in het donkere hol van de onzeker-
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heid. Voor de rest omringt hem boosheid onder het beeld van een heksensabbat. Sleutel
tot het hele werk zijn de grisailles met de
`gevangenneming' en de 'kruisdraging' van
Jezus op de buitenzijde van de vleugels: uit de
boosheid redt slechts vertrouwen op diens lijden. In tegenstelling tot Bosch' demonstratie
van een anti-held is de Antonius van het Isenheimer-altaar I S 12-16 van Grunewald, in opdracht van de Antoniusbroeders te Isenheim,
met zijn als een god tussen »Augustinus en
»Hieronymus tronende Antonius in de voiledig geopende kast van Nicolas Hagenauer,
eerder een eerbetoon aan de grote pestheilige,
die nog drie maal op het werk voorkomt (geschilderde figuur, bekoring en bezoek aan
Paulus). Bekoorlijke meisjes, opgestookt
door een heks, kwellen de eremiet op een
werk ca. I Soo van Quinten Massys en een
paneel ca. 1520 van Wellens de Cock. De
voorliefde voor het gegeven blijkt bij Teniers
de Oudere, die het minstens vijftien maal
schilderde, onder meer op koper ca. 16 47
(Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel) . Van Wijnen liet de monnik — omgeven
door vanitas-symbolen en de zeven hoofdzonden — in plaats van een naast hem liggende
verleidelijke vrouw het kruisbeeld in de ar-
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fieen i888 is een illustratie van Flauberts nog
te noemen roman. Ensor 1887, Beckmann
1 93 6 /37 en Ernst 1945 werden geinspireerd
door de 15 e-eeuwse afbeeldingen; Wiegersma stelde op een schilderij ca. 1930 de bekoring op het schema van Jezus' bespotting van
Hieronymus Bosch. Dali's werk 1946 (Kon.
Musea voor Schone Kunsten te Brussel)
greep met de vrouwelijke en fallische symbolen op de spin-potige olifanten terug op de
erotische interpretatie uit de periode van de
rococo. Frenken gaf in een triptiekkast 19606S met een pop-art-achtige verzameling
monstruositeiten zijn interpretatie van de `bekoring' (Museum voor Religieuze Kunst te
Uden) .
PAULUS DE EREMIET draagt vanouds een
lange grijze baard en een gevlochten, vaak
versleten schort (fresco in het vermelde Neophytosklooster op Cyprus), terwijl soms een
raaf met brood in de bek en/of twee leeuwen
hem vergezellen (miniatuur 1203 in een Syrisch psalterium) . In het Westen lag de nadruk meestal op zijn eenzaamheid: schilderij
ca. 1640 van Ribera (waarbij Antonius peinzend in een diep rotshol verblijft). Het
bezoek dat Paulus van Antonius ontving
werd in het Oosten niet frequent uitgebeeld:

men klemmen, bespaarde hem de demonen

Sinai-ikoon ca. 945; wel in het Westen waar

maar gaf boven in een nachtelijke hemel een
explosieve, kosmische strijd weer tussen goed
en kwaad. Pieter Huys en een navolger leggen in hun werken ca. i S So een zwaar accent
op de verleiding van Antonius door de demonische koningin uit het Vaderboek 1490.
Bij de eerste treedt zij alleen op als verleidelijke baadster (zie de omslag); bij de tweede
komt zij bovendien rijk uitgedost aanrijden
(beide schilderijen in de Kon. Musea voor
Schone Kunsten te Brussel).
In de 17e eeuw nam bij de weergave van
de bekoring het immense aantal kwelgeesten
of (zoals reeds op Tintoretto's schilderij 1 577
in de San Trovaso te Venetie), totdat slechts
erotische verleidingen overbleven, bij voor
beeld op een aan Watteau toegeschreven
werk 1781. Redons serie van drie lithogra-

de voorkeur ervoor parallel liep aan die voor
de bekoring van Antonius: vanaf de sculptuur ca. 1460 in dejustinuskerk te Hoechst tot
een schilderij ca. 1640 van Velazquez in het
Prado te Madrid. Velen beeldden het of in de
I S e en 16e eeuw — uit nostalgie naar het ongerepte christenzijn van het begin of uit verlangen naar de, in de literatuur vaak geprezen
eenzaamheid — zoals Pinturicchio 1492-95 in
het Appartamento Borgia in het Vaticaan,
Durer op een houtsnede 1502-02 (gemoedelijk), of Morazzone ca. 1620 in de Pinacoteca
di Brera te Milaan. Geen schilder deed het zo
indringend als Grunewald aan een vleugel
van het Isenheimer-altaar, waar tussen hert en
hinde de Ouden converseren, terwij 1 tussen
bemoste struiken in de rotspartijen de raaf
met brood naar beneden duikt. De begrafenis
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van Paulus met de leeuwen komt vrijwel alleen voor in Antonius-cycli of spaarzame
Paulus-reeksen: 14e-eeuwse tekening in de
Krumauer Bilderkodex en miniaturen in de
Belles Heures van Jean de France.
Na Die Versuchung des Heiligen Antonius
van Goethe (februari 1776) en de roman van
Flaubert, La Tentation de Saint-Antoine 1874,
waaraan hij in 1854 begonnen was na het zien
van Bruegels Bekoring ca. 15 8 in het Palazzo
Balbi Senarega te Genua, bleef het onderwerp ook de musici inspireren: La Tentation
de Saint-Antoine 1946 voor alt en strijkkwartet van Egk, de danssymfonie The Temptation
of Saint-Anthony 1947 van Read en oratoria
van Bozza/Machabey 1948 en van Perrucci
ca. 1965, die uitgingen van Flauberts tekst.
Brahms componeerde in 1873 Variaties op het
Sint-Antonius-choraal. Het laatste deel van
Hindemiths driedelige symfonie Mathis der
Maler 1934 is een verklanking van de verzoeking van Antonius, met de angst tijdens
de demonische aanvallen en de vreugde om
de overwinning daarna. (De gelijknamige

bij zijn geboortestad, en vanaf i 2 12 studeerde
hij theologie te Coimbra, waar hij waarschijnlijk ook tot priester gewijd werd. De
overbrenging in 1220 van de lichamen van
vijf uit Coimbra afkomstige franciscaanse
minderbroeders, die in Marokko als missionarissen gemarteld en omgekomen waren,
bracht hem op het idee over te gaan tot hun
orde en onder de naam van Antonius (#Antonius Abt), patroon van het klooster in die
stad, hun plaats in te nemen. Naar Marokko
gereisd moest Antonius, ziek geworden, dit
land echter spoedig weer verlaten. Op de terugweg was schipbreuk de reden dat hij via
Sicilie naar Assisi trok. Hij ontmoette er
Franciscus en werd tijdens een algemeen kapittel van de orde in 1222 in de provincie van
de Romagna opgenomen. Na een korte periode als kluizenaar bij Forli kreeg hij van
Franciscus zelf de opdracht theologie te doceren in het klooster te Bologna, waarbij ook
succesvolle preekreizen tegen katharen en Albigenzen in Noord-Italie en Zuid-Frankrijk
en volksmissies in Italie plaatsvonden. De

opera 1 93 S speelt rond de totstandbrenging

laatste tweejaren van zijn leven werkte hij te

van het Isenheimer-altaar.) Maeterlinck
schreef in 1919 voor toneel zijn groteske Le
miracle de Saint-Antoine, Vestdijk in 1960 de
roman Een moderne Antonius.

Padua waar hij, door velen bewonderd en
vereerd, in 1231 stierf en waar zijn relieken
sinds de overbrenging ervan door Bonaventura (Franciscus van Assisi) in 1263 rusten in
zijn kerk `Il Santo'. Zijn verdienste als theobog is geweest dat hij zijn jongere en latere
ordegenoten vertrouwd heeft gemaakt met
de ideeen van »Augustinus.

Bartelink 1982; Baynes 1954; Bouyer 195o; Bruyn
196o; Castro 1932; Cuttler 1952 en 1957; Delehaye
1926; Ferrari 1956; Giamberardini 1957; Graham
1 933; Korte 1952; Kuhn 1948; Noordeloos 1941;
Seznec 1952; Wagenaar 1981.

(ordenaam van
Fernandez Martin de Bulhom), een iets jongere tijdgenoot en volgeling van Franciscus
van Assisi, werd in 1195 te Lissabon geboren.
Al op zijn vijftiende werd de jonge edelman
regulier koorheer in het Vincentiusklooster
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In tegenstelling tot die van menig vroegchristelijke heilige is de legendevorming rond
de scherpzinnige en geestdriftige franciscaan
die Antonius was, en daarmee de vertekening
van zijn persoon in de volksdevotie, vaak
door propaganda van latere ordebroeders,
bijna op de voet te volgen. In 123 2/3 3 verscheen van de hand van een onbekende franciscaan de eerste, in verhaaltrant geschreven
vita (Legenda Assidua) en ca. 1300 die van
Giovanni Rigaldi, waarin een zekere chronologie van Antonius' leven aangebracht werd.
Pas in de i4e eeuw werd over wonderen en
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verschijningen van de heilige na zijn dood
verteld en werden onder invloed van franciscaanse prekenverzamelingen ook berichten over wonderen tijdens zijn leven in het
levensverhaal ingelast. Met de toenemende
verering van de man, eerst in Padua en omgeving en in de orde, daarna in Italie en Lissabon, en in de 16e eeuw over heel de Kerk,
kregen de legende en vooral een nogal zoetelijke beeldvorming de overhand, wat tot in
het begin van de 20e eeuw voortduurde. Parallel aan deze ontwikkeling onder het gewone kerkvolk, dat de franciscaanse volksheilige
vanaf de Ise eeuw vereerde — onder meer op
Antoniusdinsdagen en door het zgn. Antoniusbrood, een aalmoes voor de arme ter ere
van de heilige — liep de geleidelijke verdringing van de verering van >Antonius Abt.
De belangrijkste van de vele wonderen,
die — zo zong men nog tot aan het midden
van deze eeuw uit voile borst in de katholieke
kerken — `God door Antonius' hand doet',
zijn een preek tot de vissen toen de mensen
niet kwamen (naar analogie van die van
Franciscus tot de vogels); de `bekering' van
de tiran Ezzelino, die Padua bedreigde; de
vondst van het hart van een gestorven gierigaard in zijn schatkist tijdens Antonius' preek
over Luc. 12,34 bij de uitvaart; de genezing
van een jongen die zijn moeder had geschopt
en daarom zijn been had afgehakt (vgl. Mat.
5,29); het getuigenis van een baby waaruit de
onschuld van diens van echtbreuk beschuldigde moeder bleek; de genezing van een
door haar man verwonde vrouw; een beker
die viel maar niet brak en — vooral — de kniebuiging van de ezel die na drie dagen zonder
eten toch niets nam van het voorgeworpen
voer maar een betuigde aan een hostie die
Antonius hem voorhield, waarop een ketter
zich bekeerde; de verschijning aan de heilige
van het kind Jezus zelf; tenslotte uit de postume wonderen de redding van een schip in
nood en een dodenopwekking te Lissabon.
Geen wonder dus, dat Antonius zoveel lieden
moest beschermen, zoals verliefden en echtparen, vrouwen en kinderen, reizigers en

porseleinwerkers, en moest behoeden tegen
demonen, onvruchtbaarheid, schipbreuk,
koorts, oorlog en pest. Met name werd hij,
die immers een hem ontstolen manuscript
door de dief zelf terugbezorgd kreeg, aangeroepen wanneer iemand een onmisbaar of
kostbaar voorwerp kwijt was. Antonius'
wonderen zijn nogal `gewoon', op het triviale af, missen vaak de 'pointe' van de verhalen
uit de antieke legenden, en verschillen van de
veel poetischer berichten rond Franciscus, die
daarin veel duidelijker naar voren komt als
een evangelische realiteit in zijn tijd. Tenslotte was Antonius toch nog goed genoeg voor
een legende waarin de oude ascetische traditie
der stylieten (»Simeon de Styliet) doorklinkt.
Hij zou de laatste jaren van zijn leven doorgebracht hebben, levend en prekend in een
amandelboom (men vergelijke een soortgelijk verhaal van David van Saloniki ca. Soo
wiens gebeente zich sinds de i e eeuw te Pavia zou bevinden). Antonius' feestdag is 13
juni.
De heilige werd afgebeeld in franciscaans
habijt, jong en dus meestal baardeloos met
boek en spreekgebaar (emaille ca. 1300 aan
een draagaltaar in het Historisches Museum
te Bern), een enkele maal met baard (I 3 eeeuws triptiek in de Galleria te Perugia). In de
14e en 1 e eeuw kwamen daar vooral in Italie
als attribuut een brandend hart (Benozzo
Gozzoli, paneel ca. 1449 in de Santa Maria in
Aracoeli te Rome) of een lelie bij (beeld 1448
van Donatello in Il Santo te Padua). Vanaf de
17e eeuw ligt of staat het Jezuskind op het
geopende boek (El Greco, altaarstuk laatste
kwart 16e eeuw in het Prado te Madrid) of
ligt het, terwijl het geliefkoosd wordt en de
armpjes naar hem uitstrekt, in de armen van
de heilige franciscaan, een manier van afbeelden die tot in het begin van deze eeuw op
kerkschilderijen (doek 1865 van Van Genk in
het Markiezenhof te Bergen op Zoom), devotieprentjes en aan gipsen (wan)produkten
uit de devotionalia-ateliers voortduurde en
soms nog te zien valt in religieuze souvenirwinkels in bedevaartplaatsen. De 17e-eeuwse
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schilderij en van Ribera en Murillo met Antonius en het Jezuskind horen tot de meest
verspreide heiligenvoorstellingen waarvan
reprodukties tot voor kort katholieke woningen sierden.
Cycli vertonen de intrede in de minorietenorde, het kapittel te Assisi, Antonius prekend voor het yolk en verschillende wonderen: glasraam ca. 1300 in de bovenkerk van
de basiliek te Assisi en een ca. 1340 in de benedenkerk; relief ca. 1450 van Donatello en
leerlingen aan het altaar van Il Santo te Padua
en een respectabele reeks marmeren reliefs
aan het altaar in de Antoniuskapel in de genoemde kerk, van de hand van een tiental
15e-eeuwse kunstenaars. Titiaan schilderde
ca. 1525 drie van een grote reeks fresco's in de
Scuola di Sant'Antonio te Padua, met enkele
wonderen. Uitsluitend wonderen betreffen —
kenmerkend voor de ontwikkeling — de fresco's van Bonifacio Veronese en zijn leerlingen in het Oratorio van Camposampiero bij
Padua. In de i7e en i 8e eeuw kwamen vooral
cycli voor als illustraties bij uitgaven van Antonius' leven (S3 kopergravures van Wolfgang naar tekeningen van Friedrich in een
editie uit 1698 te Augsburg) .
Het hostiewonder was vooral in de tijd
van de Contrareformatie in trek, met name
in Noord-Europa: werk van een Vlaamse
meester ca. 1500 in het Prado te Madrid, een
fresco ca. 1736 van Zeiler in de abdijkerk te
Ottobeuren en op een 17e-eeuws devotieprentje van Van Lisbetten. Zaganelli ca. 1520
en Paolo Veronese ca. 1 S6o schilderden altaarstukken met de preek voor de vissen. Andere wonderen werden zelden afzonderlijk
uitgebeeld (G. B. Tiepolo, altaarstuk ca. 1 75 0
in de kerk te Murano bij Venetia; wonder
van het afgekapte been). De preek in de
amandelboom — uitzonderlijk thema voor
het Westen — werd geschilderd door Bonifacio de'Pitati genaamd Veronese ca. 1535 op
een wand in het genoemde Oratorio te Camposampiero, en door Lazzaro Bastiani op een
schilderij eind 15 e eeuw in de Galleria dell'
Accademia te Venetia.

Kort na Antonius' dood ontstond een responsorium Si quaeris miracula (Als je naar
wonderen vraagt... ), dat dertien situaties bezingt waarin men op hulp van de heilige mag
rekenen.
Felder '933; Kleinschmidt 1931; Laurent 1932;
Marri Martini 193 I; Schlund 1931.

A P 0 L L 0 N I A neemt

onder de vroegchristelijke, doorgaans jonge »maagden een aparte
plaats in. Haar historische achtergrond is veel
betrouwbaarder dan die van de anderen en
misschien was zij een oudere vrouw. In een
brief aan zijn ambtgenoot Flavius van Antiochie, geciteerd in de Kerkgeschiedenis van
Eusebius van Caesarea (324), noemt bisschop
Dionysius van Alexandria haar 'parthenos
presbutis'. Dat zou men kunnen vertalen als
`maagd gebleven oude vrouw', maar kan
wellicht ook begrepen worden als 'diacones'
(> clerici), waarbij dan haar leeftijd onbestemd
blijft. Onder Philippus Arabs (244-49) werd
zij — vertelt de bisschop — met andere christenen gemarteld, veeleer bij gelegenheid van
een vanuit het yolk opgekomen pogrom dan
ten gevolge van een edict van deze keizer, die
immers de christenen doorgaans goed gezind
was. Nadat haar de tanden uitgeslagen waren, richtte men buiten de stad een brandstapel op, waar ze op geworpen zou worden
als ze de voorgezegde afgodische spreuken
niet zou nazeggen. Apollonia vroeg om bedenktijd, maar toen men haar even losliet,
sprong ze zonder aarzelen in het vuur.
De vrijwilligheid waarmee Apollonia zich
aan de marteldood onderwerpt kan enige bevreemding wekken. Een verwant doodsverlangen is echter in veel vroegchristelijke martelaarsakten waar te nemen en is verklaarbaar
vanuit een fanatisme dat correspondeert met
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Jean Fouquet, Marteldood van
Apollonia, miniatuur uit het
Getijdenboek van Etienne
Chevalier, 1452-6o. Musee
Conde, Chantilly.
De enscenering, ontleend aan
een mysteriespel, is toneelmatig. De toeschouwersloge op de achtergrond is

de martelares een troon wacht.
Links de trap naar de
hemelpoort met een God de
Vader en engelen; rechts de
hellemuil met Satan en
demonen. Een rechter leest de
afgodische formules voor die
zij niet wilde uitspreken. De
koning in het midden geeft

ongetwijfeld de hemel, waar

bevel tot allerlei martelingen
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waaronder, centraal, het
uitrukken van de tanden. De
viezerik links geeft lucht aan
zijn minachting. Naast hem
inspireert een duivel de andere
beul. Op de voorgrond
verwijzingen naar de
opdrachtgever.
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de eschatologische attitude van Paulus ten
aanzien van zijn naderende dood (Fil. 1,23:
`ik verlang heen te gaan om met Christus te
zijn'). Soms werd deze houding ten zeerste
bewonderd, soms waren er kerkelijke synoden die verboden diegenen als martelaren te
vereren, die zo ver gingen zelf de vervolging
uit te lokken.
Een latere Passio maakte van Apollonia een
senatorendochter die stierf onder keizer Julianus Apostata (361/62). Andere legenden noemen haar een koningsdochter of een uit Rome naar Egypte gevlucht zusje van
>>Laurentius, dat daar onder Decius ca. 250
gemarteld en later op de berg Tabor of in de
Sinai werd begraven. In de middeleeuwen
verstond men haar marteling als een uitrukken van haar tanden. Vandaar dat haar voornaamste attribuut een tang is met een tand of
kies erin (meestal met de kroon naar boven)
en vandaar dat zij hulp geeft aan wie gekweld
wordt door kiespijn en aan de genezers daarvan. Soms draagt zij een boek — zij zou het
evangelie gepredikt hebben — of een kroon
en/of scepter (koningsdochter) of een martelaarspalm. Een hamer en beitel wijzen op interpretaties van de marteling. Een enkele
maal verschijnt de brandstapel als attribuut.
Haar feestdag valt op 9 februari.
In de middeleeuwen werd Apollonia altijd
jong afgebeeld (Simone Martini, predella
1320 van zijn Catharina-polyptiek), vaak te
midden van andere >>maagden op voorstellingen van de `Virgo inter Virgines' (Rijnlands paneel ca. 1520 in het Bayerisches Nationalmuseum te Munchen). Een gobelin ca.
1495 in het museum te Villingen (BadenWurttenberg) toont haar met hamer en beitel, en de omlijsting van de 'visitatie van
Schwanenberg' ca. 1450 in de Nationale Galerij te Praag als prinses. Rogier van der
Weyden beeldde haar (met tang en tand) ca.
1 450 of samen met >>Margareta, en Van Scorel
plaatste haar (tang, tand en boek) ca. I S So op
het rechterzijluik van het altaarstuk van graaf
Frangipani in een weids landschap (links
>>Christoffel) . Ercole Roberti gaf haar op een

paneel ca. 1480 een plaats naast de aartsengel
Michael, terwijl zij de tand in een tang omhooghoudt. Zurbaran maakte van haar een
hofdame op zijn schilderij 1636.
Pas vanaf een tekening i 52 I van Diirer en
in de tijd van de barok is Apollonia een oudere vrouw, vooral in de veel verspreide devotiegrafiek zoals die van Sadeler, gravure volgens een tekening van Maerten de Vos in
Speculum pudicitiae (» maagden), waarop de
heilige met palmtak biddend in de woestijn
knielt, een boek, tanden en een tang op de
grond voor haar liggen en zij op de achtergrond in het vuur springt.
Bij middeleeuwse afbeeldingen van de
marteling is vaak een bevelende koning met
een groot gevolg aanwezig en trekken beulen
het hoofd van de martelares aan de Karen naar
achteren (werk ca. 1425 in de Accademia
Carrara te Bergamo en een ca. 1455 van Neri
di Bicci). Op 15e-eeuwse houtsneden ziet
men de beul met hamer en beitel Apollonia's
tanden uitslaan. De dramatiek werd tijdens
de barok drastisch opgevoerd, zoals op het
altaarstuk van Jordaens ca. 1655 in de SintAugustinuskerk te Antwerpen.
Levenscycli zijn zeldzaam. Granacci toont
op zijn predella ca. 1540 met de langgerekte
heiligenfiguren in de Florentijnse Accademia
de prediking van Apollonia, de aanklacht tegen haar, een geseling, het uitrukken van de
tanden en de doodslag met een bijl. Haar apotheose schilderde De Crayer (ca. 1620, Kon.
Musea voor Schone Kunsten te Brussel): terwijl engelen haar kroon en palm aanreiken en
Naar tanden en een bebloede zakdoek op een
schaal leggen. Van Jean Fouquet is er in het
Getijdenboek van Etienne Chevalier een miniatuur (1452-60) met haar marteling, die
schijnt aan te sluiten bij de tekst van een
middeleeuws toneelstuk, Martyre de Saint'
Apollonie. Vanuit een coulissenachtige achtergrond, die zowel kenmerken van hemel en
hel als van een toeschouwerstribune vertoont, bekijkt een immense menigte de realistisch voorgestelde foltering.
Bulk 1967; Coens 1952; Delehaye 1922.
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ate
A S C E T E N beleven een vorm van christen-

zijn waarin sterk de nadruk ligt op het aspect
van de verloochening. Vanouds werd hun levenswij ze gewaardeerd en aangeprezen als
een ideale christelijke levensstaat. Het vroegchristelijk ascetisme gaat zeker terug op antieke (stolcijnse) en joodse (esseense) vormen,
maar vindt vooral zijn oorsprong in bijbelse
aansporingen zoals onder meer in Mar. 8,3437 (kruis opnemen) en i Joh. 2,16 -17 (wereld
en begeerten bestrijden). De vroegste voorbeelden vormen mannen en vrouwen die al
in de 2e eeuw ongehuwd en bezitloos, verkondigend en bemoedigend in Syrie langs de
christelijke gemeenten trokken. Hun technische naam was `monachoi' (eenlingen; monniken) . De term `askesis' (bewerken, oefenen,
trainen) is ontleend aan het spraakgebruik in
de stadions en worstelscholen, waar men zich
door het lichaam `in bedwang' te houden
voorbereidt op de overwinning (i Kor. 9,2327: leven als in een wedstrij d; en 2 Kor.
10,3-4: de wapens waarmee wij strij den) .
Vooral na het einde van de vervolgingen
(> Helena & Constantijn), toen het ondergaan
van de marteldood als hoogste uiting van Jezus-gelijkvormigheid niet meer mogelijk
was, werd het zelf gekozen 'martelaarschap'
der ascese een bij voorkeur nagestreefd ideaal.
Ter wille van het Rijk Gods zag men of van
sociaal contact, seksuele omgang en huwelijk
en van bezit. Werd in Palestina, Syrie en
Egypte dit bestaan aanvankelijk in eenzaamheid (vooral in de woestijnen; 'anachoreten':
zij die naar buiten trekken, of `eremieten' : zij
die in de woestijn verkeren) of in zeer kleine
groepen geleid, in het begin van de 4e eeuw
ontstonden grote groepen, die in een door
regels geordend sociaal verband (cenobieten:
zij die in 'koinos bios', gemeenschap leven)
de ascese bedreven in 'claustra' (afgesloten
gebieden) . Dit leidde tot het ontstaan van de
kloosters — vooral in Egypte (>>Antonius Abt)
en Griekenland (>>Basilius de Grote). Uit deze

levensvorm zouden later de kloosterorden
voortkomen (>>monniken) . In het Westen
werd lange tijd de individuele ascese beoefend op talloze eilandjes voor de Spaanse,
Provencaalse en Italiaanse kusten: bijvoorbeeld door Honoratus van Arles (ca. 400) en
Eucherius, later bisschop van Lyon, die ca.
420 jarenlang op het eilandje Leros verbleef
en er de fraaie De laude eremi (Lof der woestijn) schreef. Alle asceten streven naar `teleioosis', perfectie, yolmaaktheid; wij zouden
zeggen: heiligheid. De onthouding, de ascese,
is daartoe middel. De volmaaktheid bestaat
nit het bestrijden en overwinnen van de ondeugden (vaak concreet beleefd als 'demonen') en het beoefenen van de deugden. Laatantiek pessimistisch levensgevoel zal zeker
een rol hebben gespeeld in het ontstaan van
het ascetisme.
De hoeveelheid berichten over grote mannelijke asceten zou doen vermoeden, dat zij
meer dan vrouwen de ascetische uitblinkers
waren; berichten zoals in de beroemde collectie monnikenverhalen, de boeiende Apophthegmata Patrum (Uitspraken der vaders; 4e/
se eeuw), en verhalen rond »Hieronymus en
van de Spaanse non Egeria, die aan het einde
van de 4e eeuw het Midden-Oosten bereisde
en daarvan verslag deed, bewijzen het tegendeel. Wel zullen vrouwen meestal in gemeenschappen of binnen de gemeenten hun
ascese hebben beleefd (>>maagden) .
De meest bewonderde, vaak bekritiseerde
vorm van ascetisme was die van de `gyrovagen' (zij die in kringen rondtrekken) . Hun
gelijkenis met Jezus, die 'niets heeft waar Hij
zijn hoofd op kan laten rusten' (Mat. 8,20),
beleefden zij vooral door hun bezitloosheid
zo ver mogelijk door te voeren en rusteloos
rond te zwerven (>>Martinus en > Franciscus
zijn er sprekende voorbeelden van; in de 18e
eeuw nog de heilige vagebond Benoit Joseph
Labre). Hun gedrag en verschijning vertonen
veel gelijkenis met die van de `hippies' nit de
jaren zeventig van deze eeuw. Men wantrouwde hen, niet het minst om hun kritiek
op de gevestigde kerkleiding. Vaak mengden
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Giovanni Stamina, detail van
Eremieten in de Egyptische
Thebaide, paneel, ca. 1400.

Uffizi, Florence. Rond een
centrale kerk huizen asceten in
hun cellen, biddend en
mediterend.

Sommigen gaan op reis;
anderen ontvangen bezoekers.
Het werk geeft een goed beeld
van de wijze waarop men zich
in de late middeleeuwen het
oudste ascetisme voorstelde.

zich onder hen echter klaplopers en asocialen.
Een andere, door bisschoppen en synoden
— ofwel uit achterdocht, ofwel vanwege concrete misbruiken — afgekeurde en fel bestreden vorm was die van de 'syneisacten' of `virgines subintroductae': echtelieden die in een
ascetische onthouding leefden en die door het
weerstaan van de verleidingjuist tot de hoogste prestatie kwamen. Even felle bestrijding

ondervonden de `encratieten' (onthouders),
die in hun trots meenden dat hun uiterst
strenge, ascetische levenswijze voor elke
christen verplicht was (bijvoorbeeld de Syrische leraar Tatianus, die ca. 172 vanwege zijn
extreme opvatting uit Rome werd verdreyen).
Het ascetisme bleef de eeuwen door christenen aantrekken en boeien. Men kent vele
kluizenaars (ca. i000 Romuald van Camal-
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doli, Johannes Gualbertus en Stephanus van
Thiers; en in de 12e eeuw Silvester Guzzolini
van Osimo) en kluizenaressen (Edigna van
Puch, volgens de legende de dochter van
Hendrik I van Frankrijk ca. 1o8o), onder wie
er sommigen zo ver gingen dat zij zich lieten
insluiten (reclusen) in kleine vertrekken tegen
of nabij kerken en kloosters, van waaruit
werd voorzien in hun sobere levensonderhoud (zuster Bertken die in de 13 e eeuw 57
jaar lang bij de Buurkerk to Utrecht leefde) .
Sommige orden (>>monniken) baseren hun regel nog steeds op het kluizenaarsideaal (karmelieten, augustijnen, kartuizers).
In de afbeeldingen herkent men de asceten
vooral aan hun rafelige kleding, hun uitgemergelde en onverzorgde verschijning, de
woeste omgeving en aan attributen zoals
boek, lamp, steen, doodskop, gesels, strooien
mat of homp brood. Grote collecties met beschrijvingen van de levens van asceten zijn,
naast de reeds genoemde Apophthegmata, het
werk van Palladius, Historia Lausiaca ca. 400;
17e-eeuwse edities met illustrerende gravures: de uitgebreide werken van Bolswert naar
ontwerp van Abraham Bloemaert (Sylva anachoretica en Sacra eremus ascetarum, gedrukt in
1612), van de gebroeders Aegidius en Jan Sadeler (Oraculum anachoreticum en Solitudo sive
vitae eremicolarum, naar ontwerpen van De
Vos, beide 1600; Solitudo sive vitae foeminarum
anachoreticum, samen met Collaert en Galle
16o9); Villeforte, Vie des Peres des deserts 1 7 1 4,
en de 18e-eeuwse anonieme Leben der heilige
Altvater (levensbeschrijvingen met gravures
van Belling).
Budge 1934; Von Campenhausen 1949; Chadwick
1976; Deseille 1985; Griffe 1961; Heussi 1936; Mallone 1950; Nagel 1966; Prinz 1965; Turbesi 1961.
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was
de grote man achter de orthodoxie (rechtgelovige leer) in de strijd rond het arianisme
die in de 4e eeuw in de kerken van het Oosten
en het Westen woedde. Hij werd ca. 296 geboren, studeerde aan de beroemde theologenschool van Alexandria, werd rechterhand
van bisschop Alexander aldaar en volgde deze in 328 op. Hij was de felle bestrijder van de
priester Arius, die sinds 315/17 in het bisdom
Alexandria de godheid van Jezus Christus
ontkende. In de verwarring die ontstond na
de voor meerdere uitleg vatbare, want nit
compromissen voortgekomen formuleringen van het concilie van Nicea (325) inzake
de leer over de wezensgelijkheid van de Zoon
(Logos) met God de Vader, en vanwege de
politieke consequenties daarvan, werd Athanasius viermaal uit zijn bisschopsstad verbannen. Hij was bevriend met belangrijke Egyptische monniken zoals >>Antonius Abt, wiens
leerling hij was, Pachomius en Serapion van
Arsinoe, en maakte tijdens zijn verbanning
naar Trier (335-37) het georganiseerde monachisme in het Westen bekend. Zijn nagelaten
werken zijn vooral de neerslag van zijn bemoeienissen rond het genoemde concilie: bijbelcommentaren, verschillende apologieen in
verband met zijn verbanningen en ascetische
geschriften, waaronder vooral — naar het
voorbeeld van een antieke biografie geschreven — de Vita Antonii (>> Antonius Abt). Athanasius stierf in 373.

ATHANASIUS VAN ALEXANDRIE

De betekenis van Athanasius is niet zozeer
gelegen in zijn werk als oorspronkelijk theoloog, die hij niet was, maar vooral in zijn
vasthoudendheid aan de traditionele leer over
Jezus' god-zijn, die door Arius en zijn medestanders bestreden werd. Zijn verdienste is
het geweest dat binnen de visie van zijn tijd —
dat alleen door een Godmens Jezus de mensen
een reele verlossing kon worden geboden —
werd vastgehouden aan de overtuiging dat de
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Zoon `to idion' (het eigene) van de Vader is.
Een groot, overigens niet aan Athanasius te
verwijten nadeel daarvan was, dat door al te
rechtlijnig aan Nicea vast te houden de aandacht voor Jezus' mens-zijn vaak lange tijd te
veel op de achtergrond raakte.
Athanasius wordt in het Oosten meestal
afgebeeld als een magere grijsaard met lange
baard in liturgisch gewaad (fresco ca. goo in
de Kiliclar Kilise te Goreme in Turkije) te
zamen met de drie andere grote Griekse
>>kerkvaders, soms ook, zoals op een Russische ikoon (ca. 1 Soo in de Hermitage te Sint
Petersburg), met zijn chicanerende opvolger
»Cyrillus. Een bijzondere plaats neemt hij in
op de ikoon met de naam 'Geloofsbelijdenis
van Nicea'. Daarop worden onder de voorstellingen van de Drieeenheid, de scheppende
Vader, de verlossende Zoon en de Geest, de
`artikelen' van het Credo afgebeeld. Onder
de Drieeenheid en tussen de schepping van de
mensen en hun zondeval is plaats voor een
scene met het Niceense concilie. Bij het geopende evangelieboek staat Athanasius; terzijde zit Constantijn de Grote op een troon

(#Helena) .
In het Westen zijn Athanasius-voorstellingen betrekkelijk zeldzaam (Meester van San
Ildefonso, schildering einde 1 Se eeuw; Bernini, bronzen beeld 1656/66 aan de kathedra in
de Sint Pieter te Rome) . Een miniatuur in een
14e-eeuws handschrift met de preken van
>>Gregorius van Nazianze toont Athanasius op
zijn sterfbed en dezelfde Gregorius terwijl hij
de lijkrede houdt bij Athanasius' baar (Bibliotheque Nationale te Parijs).
In het in de i 9e eeuw bewonderde strijdschrift Athanasius van Gorres 1838, in feite
een verhandeling over de verhouding tussen
de moderne staat en de Kerk, werd de door
de Pruisische regering vanwege zijn verzet
tegen de huwelijkswetgeving in 1837-39 gevangen gezette aartsbisschop van Keulen,
Clemens August von Droste zu Vischering,
uitvoerig met de Alexandrijnse bisschop vergeleken.
Biedermann 1958; Cross 1945; Underwood 1 957.

AUGUSTINUS VAN HIPPO is de grootste

en invloedrijkste bisschop en theoloog van
het Westen uit de vroegchristelijke tijd. Aurelius Augustinus — zo luidde zijn volle naam
— werd geboren in 3 54 als zoon van de nietchristen Patricius en de christin Monica. Zijn
moeder gaf hem, catechumeen nog, een
christelijke opvoeding, waarvan hij echter tijdens zijn studie te Madaura en Carthago afstand nam. Het waren vooral de inhoud en
met name de niet-klassieke taal van de bijbel
die hem van het christendom vervreemdden.
Na zijn studie doceerde hij te Tagaste, Carthago en Rome als retor. In deze periode (ca.
372-89) was hij een tijd lang toehoorder bij de
manicheeen, waarna hij zich aan de studie
van het neoplatonisme wijdde. Hij had. toen
een vaste relatie met een vrouw, die hem een
zoon schonk, Adeodatus.
Naar de residentie-stad Milaan gereisd in
de hoop daar volgzamer studenten en een betere positie te vinden dan in Rome, ontmoette hij >>Ambrosius en kwam hij in contact met
het kloosterleven aldaar. Na lang beraad liet
hij zich in 387 door hem dopen, tot grote
vreugde van zijn moeder Monica, die hem
nagereisd was. Hij kwam tot dit besluit door
een ervaring onder een vijgeboom in een
twin: gekweld door twijfels had hij onder het
lezen van de bijbel de kreet van een kind gehoord, die hij verstond als 'tolle, lege' (neem
en lees). Hij sloeg daarop zijn bijbel open en
stootte op Rom. 13,13 -14 (loslaten van de
begeerte en `zich bekleden met de Heer Jezus') . Bij de aanvang van de terugreis naar
Afrika stierf Monica te Ostia. Met vrienden,
onder wie Alypius, en zijn zoon Adeodatus,
die met hem samen gedoopt waren, leefde hij
in zijn geboortestad Thagaste (Numidie) enkele jaren als monnik. In 391 koos en wijdde
men hem tot priester van Hippo Regius
(thans Bone), waar hij op bezoek was. Tegen
zijn zin werd hij in 395 bisschop van de stad.
Dat bleef hij — met zijn clerus in een kloostergemeenschap levend — tot zijn dood.
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Uit zijn bisschopsambt — een last, noemt
hij het vaak zelf — kwamen al zijn taken
voort: die van predikant (niet alleen in Hippo, maar ook voortdurend elders gevraagd),
rechter (aan het ambt inherent), vredestichter
op synodes, exegeet, polemist (vooral tegen
de onverdraagzaam schismatieke donatisten
en de naar zijn mening te lakse pelagianen),
theoloog en correspondent, van wie iedereen
graag een brief in zijn bezit had. Het resultaat
daarvan zijn 93 werken, waarvan er tien verloren gingen, en daarnaast honderden preken
en brieven, waaronder er zijn met de omvang
van een traktaat (de zgn. uitgave van de Maurijnen van Augustinus' werken uit 16791700, opgenomen in Migne, Patrologia Latina
1844-55, is nog altijd de beste; in de verschijnende delen van het Corpus Christianorum
groeit een kritische editie) .
Twee vrouwen speelden in Augustinus' leyen een grote rol: zijn moeder Monica en de
vrouw uit zijn jeugd die hij een enkele maal
met respect vermeldt zonder haar naam te
noemen. Hij stierf in 430, terwijl de Vandalen
Hippo belegerden. Pavia beroemt zich sinds
ca. 700 op het bezit van zijn gebeente. Monica's relieken werden in 1162 naar de augustijnerabdij in de Arrouaise (Arras) en in 1430

van Calama schreef kort na 430 — niet altijd
betrouwbaar — zijn levers.
Legendevorming rond Augustinus was
bescheiden. De Legenda Aurea vermeldt een
aantal, vooral postume wonderen (genezingen en hulp bij problemen). In de iconografie
treden vooral twee verhalen naar voren: over
de pelgrim wiens voeten hij waste en in wie
hij Jezus herkende, en over het kind dat hij bij
een wandeling langs het strand zag en dat met
een schep de zee naar een kuiltje wilde overbrengen. Augustinus' opmerking dat dat onbegonnen werk was werd beantwoord met
de vaststelling uit de kindermond, dat dit
karwei eerder klaar zou zijn dan de poging
van de bisschop om het wezen van de
Drieeenheid uit te leggen. Het verhaal, voor
het eerst door de aartsverteller Caesarius van
Heisterbach (eerste kwart 13 e eeuw) over een
anonymus meegedeeld, werd ongeveer een
kwart eeuw later door Thomas van Cantimpre met Augustinus in verband gebracht. Het
genoot vooral vanaf de i Se eeuw populariteit.

naar Rome overgebracht.

heid waarop men zich veilig kon beroepen en

De bekendste werken van Augustinus zijn
naast Confessiones (398; Belijdenissen, autobiografie tot 3 87) onder meer Soliloquia (3 87;
een gesprek met zichzelf over de ziel), De
Trinitate (399-419; Over de Drieeenheid), Enchiridion (424; letterlijk 'Gereedschap': een
korte geloofsleer) en De Civitate Dei (413-26;
Over de stad Gods) . Het laatste — het grootste
en lastigste, zegt hij zelf — was bedoeld als een
weerlegging van de mening dat de christenen
schuld hadden aan de val van Rome in 410.
Het werd een grote synthese van historie,
cultuur en openbaring en voor eeuwen een
handboek voor de verhouding van Kerk en
staat. In de Retractationes uit 426-27, waarin al
zijn geschriften opnieuw ter hand werden genomen en bewerkt, besprak hij kritisch zijn
eigen oeuvre. Augustinus' vriend Possidius

die men becommentarieerde). Op aan aantal
punten waren Augustinus' gedachten zo
complex, dat men eeuwenlang vocht over de
uitleg: vooral over genade en vrije wil. Men
denke aan het beroep dat op hem gedaan
werd door beide partijen in de tijd van de
Reformatie en aan de onzalige strijd rond het
jansenisme in de 17e en het begin van de 18e
eeuw. Pessimisme over huwelijk en seksualiteit was Augustinus als oud-aanhanger van
het manicheIsme (gnostieke pseudo-christelijke leer die uitgaat van een volkomen, in
diepste wezen boze en boosaardige schepping, en die pretendeert voor alle vragen een
oplossing te kunnen bieden) niet vreemd en
bleef onder meer via hem de christelijke
ethiek belasten. Vanwege zijn vermogen om
open over innerlijke ervaringen te spreken is

Voor alle middeleeuwse auteurs golden Augustinus' werken als de grootste onder de
auctoritates (teksten van auteurs uit de oud-
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van geen mens uit de oudheid zoveel over het
gevoelsleven bekend als van Augustinus.
Voorschriften die hij voor zijn leefgemeenschap naliet werden en worden nog door veel
leden van kloosterorden als leefregel gebruikt, waaronder met name die van de augustinessen en de augustijner er^mieten of
koorheren. Theologen, boekhandelaren en
bierbrouwers kozen zijn bescherming. Men
riep hem aan tegen oogziekten. Zijn feest

wordt op 28 augustus gevierd.
Een hart, soms met pijlen doorboord (vanaf ca. 1450), vaak met uitslaande vlammen, is
Augustinus' meest voorkomende attribuut:
symbool, ook volgens hemzelf ('cor ad cor
loquitur' — het ene hart spreekt tot het andere;
en Conf. 9,2,3: `met een liefdespijl hebt u ons
hart doorboord'), van het 'gevoel' waarmee
ervaren wordt en waarmee ook elke kennis
begint; daarom ook symbool van liefde en
Godservaring. Een kind met een schepje naast
hem verwijst naar de onnozele legende en
zegt iets (of niets) over zijn theologie van de
Drieeenheid. Ook een ganzeveer, een kruis of
het model van een kerk (Civitas dei) komen
voor, maar het zijn minder individuele attributen. Soms wordt hij in het zwarte habijt
van de augustijner monniken, meestal echter

als bisschop voorgesteld.
De oudste afbeelding van Augustinus
toont hem in voorname kledij (een witte tunica met rode sierzomen, clavi, en een wit
pallium over een schouder) zittend in zijn `secretarium' voor een lezenaar met een grote
foliant terwijl hij het spreekgebaar maakt —
rechterhand iets omhoog: een fresco uit de
tijd voor 600 in de bibliotheek van Gregorius
de Grote in het Lateraan te Rome, in feite een
vergroot auteursportret. Het onderschrift
luidt: `Neel vaders behandelden veel, maar hij
alles, zijn verheven ideeen in de Romeinse
taal luid verkondigend.' Sommigen menen
dat de fysionomie van deze oude, kalende
man, die wat verstoord, met samengetrokken
mond, van zijn lectuur opkijkt, op originele
trekken teruggaat.
Bijna altijd draagt Augustinus het bran-

dende hart in de hand: uit vele voorbeelden
een miniatuur (samen met »Agnes) 1459 6o in
-

het zgn. Fagel-missaal uit het Agnesklooster
te Delft; het houten relief op een lob aan het
15e-eeuws triomfkruis van Jan Borremans in
de Sint-Pieterskerk te Leuven; 16e-eeuws initiaal in een graduale uit de abdij van Gembloux in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel: te midden van andere ordestichters en
-stichteressen. Pijlen treffen hem bijvoorbeeld op het schilderij ca. 1650 van Murillo,
waar het kind Jezus op Maria's schoot ze op
hem richt. Het water scheppende kind vergezelt hem op het kerkvadersaltaar ca. 1480
van Michael Pacher uit Neustift bij Brixen
(Zuid-Tirol), op panelen van Pinturicchio
1 495 uit de Santa Maria degli Angeli te Perugia en van Bellevois ca. 1650 in het Catherijneconvent te Utrecht. Het kerkmodel draagt
hij op een miniatuur begin 14e eeuw in een
De-civitate-handschrift in de Hofer Collection te Cambridge (Mass.).
Vanaf de 12e eeuw zijn afbeeldingen van
Augustinus als »kerkvader (altijd samen met
de anderen) in toenemend aantal aanwijsbaar.

De middeleeuwse handschriften met zijn
werken hebben miniaturen met een auteursportret (onder meer een uit het begin van de
I ie eeuw in de Bibliotheque Nationale te Parijs), soms met duff en/of engel die hem inspireren (12e-eeuws handschrift uit Limoges
aldaar), een docerende (De-civitate-handschrift begin 12e eeuw uit Canterbury in de
Laurentiniana te Florence) of een dicterende
bisschop met zijn secretaris (handschrift ioe
eeuw te Orleans en een 15e-eeuwse bloemlezing van Francisco de Maronis in de Kon.
Bibliotheek te Brussel). Piero della Francesca
schilderde hem ca. 1450 als strenge bisschop,
staande, met staf, mijter (met daarop een verrijzende Christus), boek en koorkap (op de
zoom waarvan een twaalfdelige 'leven van
Jezus'-cyclus) over het ordegewaad heen. Een
ongewoon statieportret als een ongezond
dikke bisschop is afgebeeld op een anoniem
schilderij uit de 15 e of 16e eeuw in het Sint
Janshospitaal in Brugge. Een opleving in de
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14e eeuw onder de augustijner eremieten was
de oorzaak van een reeks afbeeldingen van
Augustinus in pij als stichter van hun orde:
14e-eeuwse anonieme fresco's in de Sant'
Agostino te Rimini en in het meisj esweeshuis
te Siena (de regel schenkend aan augustijner
monniken en monialen) en een altaarstuk ca.
1 475 van Pinturicchio (in pij door engelen
omhooggeheven boven >>Benedictus en >>Bernardus) .

De grote verering van de humanisten voor
Augustinus blijkt vooral uit talrijke 15eeeuwse geleerdenportretten, waarop hij in
zijn studeervertrek zit te midden van zijn
boeken en schrijfmateriaal: onder meer een
predella ca. 1455 van Filippo Lippi in de Uffizi te Florence (Augustinus in gebed terwijl
drie stralen het vertrek binnen schieten en
hem doorboren, terwijl hem de Drieeenheid
in de vorm van drie stralende kopjes verschijnt), een fresco 148o van Botticelli in de
Ognissanti-kerk te Florence en schilderijen

Matthias Gunther, Doop van
Augustinus, fresco, 1792, in de
Augustinuskerk to Rottenbuch
(Oberbayern).

Rechts dient Ambrosius in vol
ornaat de doop toe; links
wacht wellicht Alypius,
Augustinus' vriend, zijn beurt
af. Links de top van de
preekstoel in de kerk met als
bekroning een engel met
Mozes' stenen platen en een
stralend Oog van God.
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van een anonymus 1477 in de Lorenzkirche te
Neurenberg (Augustinus met bril) en van
Carpaccio ca. 1 Soo (schouwend opziend van
zijn schrijfwerk, in een ruim vertrek met zelfs
een huisaltaar in een nis) .
Vermelding verdienen enkele bijzondere
werken: de Augustinus-miniaturen in de
Franse vertaling, in opdracht van koning Karel v , van De civitate dei door Raoul de Presles
1 445 (Kon. Bibliotheek te Brussel); het grote
Augustinus-altaar uit het einde van de i 5 e
eeuw van Jaime Huguet in het Museo de Arte
de Cataluna te Barcelona; Rubens' schilderij
`Alle boetvaardige heiligen rond Maria'
1617/18 in de Gemaldegalerie te Kassel, onder wie Augustinus, en de gravures in i 7eeeuwse folianten zoals die van Verbruggen
(waarop aan Augustinus' voeten vier ketterse
pausen zitten) als titelblad in Cornelius Jansenius' Augustinus, het geleerde boek van 1640
dat in die eeuw onbedoeld lont werd voor de
explosie van de weinig verheffende, van bekrompen opvattingen over het christendom
getuigende strijd rond het jansenisme.

Als afzonderlijke scenes werd vooral een
zestal gebeurtenissen afgebeeld. Allereerst
Augustinus' bekering (altijd onder een vijgeboom), geschilderd door onder meer Barend
van Orley (paneel ca. 1530) en Altomonte
(altaarstuk 1 720 in Stift Sankt Florian) . Vervolgens de doop van Augustinus. Een anonieme beeldhouwer gaf deze in I 549 weer in
een groep stenen beelden in de kathedraal te
Troyes, en Van Loo op een schilderij ca. 1755
in de Notre-Dame-des-Victoires te Parijs.
Verder werd het kind aan het strand (1 eeeuws miniatuur in het Sforza-getijdenboek)
in de 16e en 17e eeuw vooral populair als
uiting van contrareformatorische reserve tegenover de vooruitgang van de wetenschappen (onder meer Caldara, grisaille ca. 1535 in
de Stanza della Segnatura in het Vaticaan;
schilderijen van Desiderio 1623; Willmann
1696 en Petrucci 1713 in de Sant'Agostino te
Florence) of als mogelijkheid de visionaire
bisschop te stellen tegenover de geringheicd
van een kind (schilderijen van Rubens ca.
1620 in de Narodni Galerij te Praag en van

Parallel aan oplevingen van de Augusti-

Guercino ca. 1640 in het Prado te Madrid) .

nusverering en van vitaliteit in de augustijnerorde vallen er in verschillende perioden
uitgebreide levenscycli van hem te zien: onder (veel) meer een glasraam ca. 1320 in de
augustijnerkerk van Erfurt, reliefs 1362 van
Giovanni di Balduccio en Bonino da Campione aan de rustplaats van Augustinus' gebeente in de San Pietro in Ciel d'Oro te Pavia. Niemand vertelde in de i Se eeuw beter
over de bisschop van Hippo dan Benozzo
Gozzoli (met Giusto d'Andrea) op diens, helaas moeilijk zichtbare fresco's 1465 aan de
muren van het koor in de augustijnerkerk te
San Gimignano. Van de cycli uit de 17e en
i 8e eeuw (voorop de serie gravures van Bolswert in Iconographia Augustini 1624) leggen
bijna alle de nadruk op Augustinus als ketterbestrijder. Twee grote fresco-cych uit de
Zuidduitse barok staan op naam van de produktieve Matthias Gunther in de overdadige
interieurs van de kerken te Indersdorf 1754 en
Rottenbuch 1'792 met hun Biedermeier-augustinussen op elke leeftijd.

Een andere voorliefde die leefde in de 17eeeuwse augustijnerkloosters voor het verhaal
van de voetwassing bij een pelgrim (waarschijnlijk van Spaanse oorsprong; 1 Se eeuw)
blijkt met name uit een doek ca. 1650 van
Murillo in het Walter Art Center te Minneapolis. Hierop zegt de pelgrim Jezus tot Augustinus: 'Omdat je de Zoon Gods vandaag
in levenden lijve mocht zien, vertrouw ik nu
mijn Kerk aan jou toe', waarbij het kerkmodel nu teken is voor de universele Ecclesia:
Augustinus, en daarmee de augustijnen,
wordt door goddelijke opdracht verantwoordelijk voor wel en wee van de Kerk.
Een schilderij 1636 van Rombouts in de SintAugustinuskerk te Antwerpen en een schildering in een lunet 1 704 van Heintsch behandelen eveneens dit thema. Een zelfde triomfalistische teneur hebben in de i 7e eeuw de latere
afbeeldingen (na veel middeleeuwse zoals onder meer een 12e-eeuws fresco in de SaintSernin te Toulouse) van het onderricht dat de
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bisschop zijn priesters geeft in de orderegel:
bijvoorbeeld een schilderij ca. 1525 van Ferrari en een fresco 1732 van Reiner in de Thomaskerk te Praag. Zijn apotheose tenslotte,
aan wanden en gewelven van kloosters in de
17e en 18e eeuw veelal overdadig voorgesteld, wees vooral.op Augustinus' `verdienste'
als ketterbestrijder: schilderij ca. 166o van
Coello uit het Spaanse augustijnerklooster te
Alcala (ketters als draken en idolen) of het
slotstuk van Gunthers cyclus ca. 1760 te Indersdorf in Oberbayern (bliksemschichten
uit door engelen opgeheven geschriften van
Augustinus treffen neertuimelende ketters) .
MONICA, die ca. 332 to Thagaste geboren
werd en waarschijnlijk van Berberse afkonjst
was, werd als weduwe in het zwart gekleed
meestal afgebeeld met als attributen boek en/
of kruisbeeld (Antonio da Fabriano, polyptiek ca. 1471, en Benozzo Gozzoli in zijn cy-.
clus te San Gimignano), soms in gebed (schilderijen van Escamilla ca. 1605 en Carducho
ca. 16 i o) . In gezelschap van haar zoon staat zij
op een schilderij 1657 van Giordano in het
Monasterio de la Encarnacion te Madrid of
troont zij te midden van augustinessen op een
werk ca. 1484 van Botticini in de Santo Spinto te Florence. Zij ontbreekt uiteraard in geen
enkele Augustinus—c ylus. Naar voren komen
daarin afbeeldingen met haar huwelijk, de
opvoeding van haar zoon, haar gebed om
zijn bekering, het afscheid bij zijn vertrek, de
ontmoeting met Ambrosius, Augstinus'
doop, gesprekken met hem, haar sterfbed (uit
de legenden: laatste communie en verschijning van het kind Jezus) en haar apotheose.
Een eigen cyclus begeleidt de voorstelling op
het genoemde werk van Botticini. Op een
schilderij 1696 van Solimena in de Santa Maria Egiziaca te Forcella reikt Maria haar gor-,
del aan Monica.
Augustinus' zoon Adeodatus, die in 389 —
16 jaar oud — stierf, komt voor in de Augustinus-cycli. In de i 8e eeuw draagt hij daarin het
augustijner habijt zoals op de fresco's van Anwander 1754 in het koor van de Augustinuskirche te Munnerstadt en van Enderle 1771-
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in de kapel van het seminarie te Mainz.
Ook Alypius, die in 394 bisschop van Thagaste werd, had zijn plaats in de cycli met het
leven van zijn vriend Augustinus. Op afbeeldingen met de bekeringsbelevenis in de tuin,
waarvan Augustinus hem als eerste deelgenoot maakte, staat hij altijd terzijde.
Petrarca, laatste middeleeuwer en eerste
renaissance-mens, die Augustinus waarachtig
niet alleen op de Mont Ventoux las, legde
hem in een gesprek met zichzelf De secreto
conl ictu curarum mearum (Verborgen strijd
van al mijn problemen) 1342-43 ten overstaan van Laura-V rouwe Wij sheid zijn verscheurde ziel bloot (vgl. 15e-eeuws miniatuur
in een handschrift met de werken van Petrarca in het archief van het Groot-Seminarie
te Brugge: beiden voor de troon van Wijsheid) . Gretser schreef een toneeldialoog Dial"ogus de conversione Sancti Augustini, Ingolstadt
1592. Lope de Vega ca. 1600 en het jezuietentoneel'in de 16e en i 7e eeuw legden een pedagogisch accent op Augustinus als bekeerling.
De Westvlaamse priester-dichter Claeys verwerkte in 1878 de strandlegende in een bescheiden ballade Sint Augustinus en het kind.
De muziekgeschiedenis kent in de 18e
eeuw twee oratoria: een van Massara, Conversione di Sant'Agostino en in diens voetspoor
een van Hasse 1750 met dezelfde titel. Ook
moderne componisten vonden inspiratie bij
Augustinus: de Belg De Malengrau, La legende de Saint Augustin 1934 voor soli, koor, orkest en orgel; de Zwitser Huber, Soliloquia
Sancti Aurelii Augustini 1962 voor soli, twee
koren en orkest; en het koorwerk voor banton, koor en orkest op teksten uit de 'Confessiones' van Tippetts Vision of Saint Augustine 1965.
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BARBARA (van Nicomedie?), maagd en

martelares, kan eerder bogen op fraaie legenden dan op gefundeerde historiciteit. Mogelijk ligt het martelaarschap in 306 van een
vrouw onder Maximinus Daia, de medekeizer van Galerius, aan de legende ten grondslag. Het oudste handschrift van haar Passio
uit de 9e eeuw geeft een 7e-eeuwse compilatie (waarschijnlijk uit Egypte) van verschillende legendarische tradities. Als beeldschoon
jong meisje zou Barbara door haar rijke, tirannieke vader Dioscuros in een toren zijn
gezet, waar ze christin werd door — merkwaardigerwij s — zichzelf te dopen. Na een
dispuut met haar vader beschermde een wonderbare muur haar tegen het op haar gerichte
zwaard. Op de vlucht voor zijn bedreigingen
opende zich voor haar een rots waarin ze veilig was totdat een herder haar verried. Ze
werd gegeseld, met vuur gekweld en naakt
door de stad gej aagd. Nadat zij beloofd had
alien die zich in de toekomst Jezus' lijden en
haar martelaarschap met eerbied zouden herinneren, tegen pest en elke nood te beschermen, werd zij door haar vader eigenhandig
onthoofd. Daarop trof hem de bliksem. Volgens een traditie zou zij te Nicomedie, volgens een andere in de Syrische stad Heliopolis
gemarteld zijn.

Vanuit het Oosten (Edessa, Cairo, Constantinopel) bereikte met Barbara's overgebrachte
relieken (naar Venetie, dan Torcello en Piacenza) ook haar verering het Westen. Een bewerking van een 12e-eeuwse versie van de
legende op het einde van de 14e eeuw door de
augustijn Johann van Wackerzeele leidde een
hoogtepunt in. Fantasie overheerst in deze
versie. Barbara, een nazaat van Isai (Jesse; Jes.
11,1), zou door bemiddeling van een bode
Valentinus onder invloed van Origenes en
van verschijningen christin geworden zijn:
een engel toonde haar het hoe en waarom van

de incarnatie en het Jezuskind demonstreerde

haar zijn lijden. Het was Johannes de Doper
die haar doopte. De invloed van deze bewerking was zo groot, dat ze in de tweede helft
van de 1 e eeuw met andere legendarische
elementen opgenomen werd in de vroegste
gedrukte uitgaven van de Legenda Aurea.
Daarin is Valentinus een priester die haar
doopt, en het relaas is gelardeerd met sterke
verhalen: zij schrijft een kruis in het marmer
van het badhuis en laat er een voetafdruk in
achter, bespuwt de idolen van haar vader en
laat de trouweloze herder in steen, diens schapen in sprinkhanen veranderen. Na een geseling, waarvan Jezus zelf de wonden heelt,
volgt een reeks martelingen (fakkels tegen
haar zijden, ondersteboven ophangen, hamerslagen op het hoofd, borsten afgesneden),
uitlopend op een onthoofding op een berg.

De toren, waarin Barbara ter ere van de
Drieeenheid een derde venster liet maken,
werd vanaf de 14e eeuw haar attribuut bij
uitstek. Zij beschermt op grond van elementen uit de legenden vooral de mijnwerkers
(de berg opende zich), maar daarnaast vele
andere groepen en beroepen: gevangenen,
bouwvakkers en steenkappers (toren), alien

die met ijzer en explosieven omgaan (bliksem) : van artilleriesoldaten tot klokkengieters; van studenten (leergierigheid), tapissiers
en bezembinders tot hoedenmakers (waarschijnlijk vanwege haar Franse naam 'barbe',
verstaan als [sikke]baard, van geiten, waarvan
deze lieden het haar gebruiken). Barbara beschermt verder tegen blikseminslag en brand
en bezorgt, mits men haar eert, een goede
dood. Haar feest is op 4 december.
Barbara's voornaamste attributen zijn,
naast die van elke martelares (bock of palm),
en naast de vermelde toren met drie vensters,
een fakkel (marteling), een kelk met hostie
(verwijzend naar haar bijstand aan de stervenden, die immers de eucharistic behoren te
ontvangen), een zwaard (vanaf de 1 Se eeuw)
of haar vader Dioscuros aan haar voeten,
soms een kanon (Morini/Moroni, schilderij
ca. 1 S 6o) . Vanaf de 14e eeuw draagt zij vaak
een kroon. Een struisvogel- of pauweveer in

BARBARA

Jan van Eyck, Barbara, paneel,
1437. Kon. Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen.
De schilder veranderde het
doorgaans in de hand gedragen
of aan haar voeten opgestelde

attribuut van de heilige, een
toren, in een grootse
achtergrond: de bouw van een
gotische toren is in volle gang.
Boven werken mannen aan
een treerad. Barbara houdt
haar andere attributen, een
boek en een martelaarspalm,
op haar schoot.
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haar hand gaat terug op verhalen dat het kind
Jezus haar een dergelijk voorwerp als teken
van maagdelijkheid gaf of dat de gesels van
Naar marteling daarin veranderden. Barbara
is altijd modieus gekleed en gekapt, naar de
smaak van de tijd.
De vroegste afbeelding van Barbara, in tunica met mantel, hoofddoek en nimbus en
met martelaarskruis en boek, is een pijlerfresco 705/07 in de Santa Maria Antiqua te Rome. Met antiek gebedsgebaar en in vorstelijk
gewaad verschijnt zij op schilderingen in de
Cappadocische holenkerken (onder meer i ie
eeuw in Tjarakle Kilisse, Turkije) en een enkele maal op een ikoon (tweede helft 1 Se
eeuw in de Tretjakov Galerij te Moskou). In
het Westen is zij met haar toren afgebeeld
onder meer op werken van Keulse meesters,
bijvoorbeeld een altaar ca. 1330 in het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen, en vooral
het paneel 1437 van Jan van Eyck (met op de
schoot een groot geopend boek, palm en achter haar een gotische toren in aanbouw) in. het
Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Daarnaast kwam de kelk enkele
malen voor (raam ca. 1360 uit de Stephansdom, nu in het Historisches Museum te Wenen) en werd deze vanaf de 15 e eeuw — met of
zonder hostie — in het Noorden algemeen
(vleugel van het Sebastianus-altaar i S 16 van
Holbein de Oudere en Weiss' ontwerp voor
een altaarstuk met Barbara die knielt voor
een door putti omhoog gedragen kelk) .
Zelfs in protestantse kring komt Barbara
aldus voor als aanmaning tot deelname aan
het avondmaal: bijvoorbeeld anoniem schilderij ca. 1750 in de Evangelische Kirche te
Holzkirch bij Ulm. Daarbij kwamen soms de
fakkels (gobelin ca. 1425 uit Neuburg aan de
Donau in het Kunstgewerbemuseum te Keulen) en een enkele maal de veer (Baldung
Grien, raam ca. 1520 uit het vroegere kartuizerklooster te Keulen). Een zwaard draagt
g zijj
op het altaar van Michael Packer in het Stift
Wilten (met toren en kelk) . Dioscuros aan
haar voeten ziet men op een triptiek ca. 15 to
in de Munsterkerk te Aken. In haar knusse
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kamer op het paneel 1438 van Robert Campin bidt Barbara koket uit haar getijdenboek
en is het attribuut van de toren een element
geworden in het landschap dat vanuit het
raam zichtbaar wordt. Op haar talloze `Andachtsbilder' komen vanaf de i Se eeuw alle
attributen voor. Speciaal als patrones van de
mijnwerkers ziet men haar te midden van
haar beschermelingen aan de arbeid (met haar
attributen) op een schilderij ca. 1730 uit de
oude ijzermijn Kressenberg bij Traunstein
(Oberbayern) . Auer schilderde haar ,ca. 18 5o
met »Elisabeth van Thuringen op porseleinen
ondergrond.
Grote cycli, waarin vrijwel alle bovengenoemde details worden weergegeven, getuigen vanaf de I Se eeuw van Barbara's, door de
legendebewerkingen en door mysteriespel en
volkstoneel opgewekte populariteit. Men
denke voor het Noorden aan de polyptiek ca.
1425 van Meester Francke, het altaarstuk
1 447 van een anonymus in de Barbarakirche
te Wroclaw en een eind-15 e-eeuwse frescoreeks in het dominicanerklooster te Leipzig;

schilderij ca. 162o) en vooral — als altaarstuk —
de onthoofding: miniatuur ca. 1120 in het
Passionale van Stuttgart; een werk van Leichner ca. 1770 en een altaarstuk ca. 1775 van
Martin Johann Schmidt (Kremser Schmidt)
in de kerk van het Stift Melk in Oostenrijk.
Simeon Metaphrastes schreef Certamen
sanctae Barbarae ([wed]strijd van Barbara; >>asceten) 9e eeuw en >>Johannes van Damascus
een enkomion (loflied) . Onder de middeleeuwse mysteriespelen zijn twee Bretonse
versies van het anonieme An Buhez Sante Barba uit 1517 en 1647 om hun originaliteit en
bondigheid het belangrijkst.
`Dicta' 1898-99; Gaiffier 1959 en 1960; Lockwood
1956; Pylkkanen 1966.

(of Joasaph) zijn
twee verhaspelde namen uit een Perzische be-
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voor het Zuiden aan een altaar ca. 1475 van

werking van een Indische Boeddhalegende

de Meester van Marti de Torres, een predella
ca. 1 Soo van Cozzarelli en het fresco 1 49 2- 94
van Pinturicchio in de Borgia-appartementen in het Vaticaan. Alle gaan terug op de
12e-eeuwse versie van de legende. De versie
van Wackerzeele lag ten grondslag aan het
altaar ca. 1480 van Michael Pacher in Neustift
bij Brixen, aan 'de grote eind-iSe-eeuwse
triptiek van de Meester van de Barbara-legende in de Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel en aan het gesneden altaar van
Wannebecq (zelfde tijd) in het Musee du
Cinquantenaire eveneens te Brussel. Op een
fresco-reeks 1524 van Lotto voor het Oratorio di Santa Barbara te Trescore bij Bergamo
wordt het lijden van martelaressen, onder
wie Barbara, als navolging van het lijden van
Jezus voorgesteld.
Voor afzonderlijke uitbeelding koos men
haar bevel tot het aanbrengen van het derde
venster (Meester van San Miniato, predella
ca. 1470), de vlucht uit de toren (Rubens,

(Boddhisatva werd Jodasaf; Jodasaf *tverd Josaphat) . Deze legende zou door >>Johannes
van Damascus ca. 700 — met oudere christelijke bewerkingen als basis — zijn herschreven.
Een koningszoon Josaphat werd door zijn wader Abenner uit voorzorg in het paleis verborgen gehouden: een voorspelling kondigde immers zijn ongewenste verzaking aan de
wereld aan (»asceten) . Een wondersteen (te
verstaan als een beeld voor het proces van
bekering tot asceet) stelde de eremiet Barlaam toch in staat prins Josaphat te bereiken
en deze, als die 's werelds ellende gezien heeft,
over te halen tot een christelijk leven als monnik. Hij doet dat door het vertellen van een
gelijkenis, waarmee hij het ascetisme verheerlijkt: een man die door een eenhoorn vervolgd wordt valt op zijn vlucht in een ravijn.
Hij weet zich aan een boom vast te houden,
maar aan diens wortels knagen witte en
zwarte ratten en een monster probeert hem te
verslinden. Als de man geproefd heeft van
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een druppel honing die aan de boom hangt
vergeet hij zijn ellendige toestand (betekenis:
de sterfelijke mens klampt zich vast aan het
leven, dat met de dagen en nachten verstrijkt;
ook belagen hem demonen; daarom is het
beter de vreugden van het ascetische leven te
smaken) . Na Josaphats dood was heel het Indische koninkrijk tot het christendom bekeerd.
In Oost en West werd de roman in de i ie en
12e eeuw en daarna vooral door de uitgebreide versie in de Legenda Aurea populair.
Op de vele afbeeldingen wordt Barlaam
voorgesteld als grijsaard met een lange witte
baard; Josaphat Jong en met kroon: Meester
Vukan, ikoon ca. 1208 in de Mariakerk van
het klooster in Studenica (Bulgarije) en een
I 5e-eeuws fresco in de Petrus-en-Pauluskerk
te Tarnovo (Bulgarije). Een Sinai-ikoon ca.
1175 met een kruisdood van Jezus draagt
achttien randmedaillQns met grote heiligen,
onder wie de monnik Barlaam. De Augsburgse cyclus uit 1476 en 1480 (herdruk) met
64 houtsneden van Gunther Zainer werkte als
voorbeeldenboek tot diep in de 17e eeuw
door. De allegorie uit de roman (de reddende
levensboom) werd in het Oosten (fresco ca.

schijnlijk maakte de Rus Kirill van Torov ca.
1275 voor een bewaard gebleven, gekunstelde preek met uitweidingen over de legende
gebruik van een Russische vertaling Povest' o
Varlaame i Ioasafe uit het midden van de Ile
eeuw. Naast minstens twee Franse en twee
Italiaanse mysteriespelen uit de Ise eeuw zijn
er meerdere dramatische bewerkingen uit de
17e eeuw.. Barlaam y Josafa 1618 van Lope de
Vega en Josephatus 1619 van Bidermann, de
belangrijkste dramaturg van het jezuietentoneel, zijn het bekendst.
Nersessian 1937; Peri 1959; Pillon 1910.

een oudere broer
van >>Gregorius van Nyssa, was monnik,
theoloog en bisschop, een van de 'drie Cappadociers' (>>Gregorius van Nyssa) en een van
de vier grote, Griekse »kerkvaders. Hij werd
ca. 330 to Caesarea in Cappadocia geboren en
studeerde te Byzantium en Athene, waar hij
vriendschap sloot met >>Gregorius van Na-
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in de Demetriuskerk te Saloniki), maar

zianze en medestudent was van de neef van

ook in het Westen als afzonderlijke scene afgebeeld: Antelami, timpaan 1196 van het
baptisterium te Parma; fresco ca. 1375 in de
kerk van Bisschoffingen am Kaiserstuhl en
beschildering van een Hollandse klaptafel ca.
1400 in Musee Cluny te Parijs. Cycli met de
hele geschiedenis zijn in het Oosten uitvoerig: in handschriften soms met meer dan 200
illustraties (14e-eeuws handschrift in de Bibliotheque Nationale te Parijs).
De legende is in het Westen vaak literair
bewerkt: in een uitvoerig belerend vers Barlaam and Josaphat na 1220, met excursen over
de geloofsleer door Rudolf van Ems; in de
Laubacher Barlaam 13C eeuw van bisschop Otto II van Freising; in een epos in verzen 1240
van Gui de Cambrai; in de 14e eeuw in een
Provencaalse en een Portugese roman. Waar-

Constantijn de Grote (#Helena), Julianus, die
in 361 keizer zou worden en de onprettige
bijnaam 'Apostata' (de afvallige) zou krijgen
vanwege zijn terugkeer tot de oude Romeinse religie. Na reizen in landen van het Oosten
leefde Basilius met vrienden bij Caesarea in
een monnikengemeenschap. Hij werd echter
tot bisschop van de stad gekozen en daarmee
als metropoliet niet alleen bestuurder van de
kerkprovincie, maar ook wereldlijk administrator van het diocees Pontus. Al tijdens zijn
leven kreeg hij zijn epitheton: de Grote. Men
waardeerde hem om zijn zielzorg, de organisatie van de armenzorg, de inrichting van de
liturgie, de bestrijding van het, in de handen
van keizer Valens tot instrument van staatspolitiek uitgegroeide arianisme (>>Athanasius)
en de organisatie van de kloosters, waarvoor
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hij twee regels schreef. De laatste dienen nog
in alle oosterse monasteria en hebben als kenmerk, in tegenstelling tot oudere regels (Pachomius; >>Antonius Abt), de verplichting
van de monniken tot sociale zorg. Zijn kloosters lagen dan ook dicht bij of in de steden.
Basilius bezweek niet onder de druk die keizer Valens uitoefende op de orthodoxe bisschoppen. Hij stierf in 379.
Een legendarische Vita, op naam gezet van
Basilius' vrienden »Gregorius van Nazianze
en Amphilochius van Iconium (voor 394),
werd in de 8e en 9e eeuw door volgelingen
van Basilius in hun kloosters te Rome en in
Italie verspreid. Via Latijnse vertalingen kwamen enkele delen daarvan, spectaculaire
wonderverhalen, in de Legenda Aurea. Men
viert Basilius in het Oosten op i en 3o januari;
in het Westen op 14 juni.
Basilius wordt vooral in het Oosten — in
het Westen minder vaak — afgebeeld, en dan
met een lang, smal gezicht, zwart haar en
spitse baard en altijd in het gewaad van een
Griekse bisschop met het omophorion (een
brede, met zwarte Griekse kruisen versierde
stola) : iconostase nit de school van Novgorod
ca. 1400. Het Sinaiklooster bewaart een gave,
13 e-eeuwse ikoon van de drie Cappadociers.
In de Sophia-kathedraal van Ochrid (joegoslavie) prijkt een i ie-eeuws fresco met de
`Mis van Basilius', waarop hij de tekst in de
hand houdt: 'Ons ontledigend bezitten wij.'
Cycli met zijn leven, gebaseerd op illustraties
in manuscripten met de genoemde Vita, zijn
te vinden in zijn stamland in de grote holenkerken bij Goreme (Turkij e) : de uitvoerigste
in de nieuwe kerk van Toqali Kilisse ca. 975.
Op een geschonden, 13 e-eeuwse ikoon,
waarschijnlijk nit Cyprus, bleven zeven van
de twaalf randscenes rond zijn afbeelding
(met een gesloten boek in de hand) bewaard.
Een 12e-eeuws handschrift in het Sinaiklooster heeft een miniatuur met de begrafenis van
Basilius. In het Westen zijn scenes uit zijn
leven zeldzaam (Stuttgarter Passionale voor
1120). Op een groot altaarstuk 1747 in de

Santa Maria degli Angeli to Perugia schilderde Subleyras een mis (eucharistieviering) van
Basilius, waarbij hij keizer Valens van de
kracht daarvan overtuigd zou hebben.
Fox 1939; Jerphanion 1931.

(eigenlijk Allowin),
zoon van een Haspengouwse, adellijke familie, werd ca. 600 geboren. Volgens een Vita,
die in de eerste helft van de 9e eeuw te Gent
geschreven werd, trouwde hij met een dochter van de Merovingische graaf Adilio, die
hem een dochter Agletrudis schonk. Na de
dood van zijn vrouw kwam hij in contact
met >>Amandus, onder wiens invloed hij zijn
bezittingen weggaf en benedictijner monnik
in de abdij Ganda (later Sint-Baafsabdij) te
Gent werd. Een tijd lang vergezelde hij
Amandus op diens reizen. Daarna presenteerde hij zich weer bij zijn abt Florbert en vroeg
om als reclusus (> asceten) bij de abdij Ganda
te mogen wonen. Hij stierf ca. 653. De eerste
die hem vermeldt is de Karolingische geleerde Alcuin (einde 8e eeuw) . Drie ioe-eeuwse
versies van zijn Vita (waarvan twee in versvorm en de laatste van de hand van Thierry
van Sint Truiden) zijn de neerslag van latere
legenden. Hij zou als boetedoening elke dag
op weg naar de kerk een zware steen hebben
meegezeuld, bij de bouw van zijn cel een onder een zwaar beladen wagen verpletterde
man ten leven gewekt hebben en door de
duivel bekoord zijn. Een andere traditie laat
hem in het woud in een holle boom leven.
Na zijn dood verscheen hij abdis >>Gertrudis
van Nijvel, die hij vroeg zijn lichaam te begraven. In sommige legenden is Agletrudis
de naam van Bavo's vrouw.
B A V O VAN GENT

Bavo is de patroon van de bisdommen Gent
en Haarlem. Zijn feest is op i oktober, van-
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daar in de Zuidelijke Nederlanden de naam
`Bamis' (Bavo-mis) voor dat regenachtig gedeelte van de herfst waarin de bietenoogst
wordt binnengehaald en de wegen modderig
zijn. Zijn attributen zijn een valk, zwaard,
scepter of een beurs (herinneringen aan de
eerste periode van zijn leven), cen holle
boom, een wagen of een steen. Hij gaat gekleed als ridder in een harnas of in een deftig
gewaad, naar de smaak van de tijd.
In de kunstgeschiedenis van de Nederlanden nam Bavo geen onbelangrijke plaats in.
Op altaarvleugels van Geertgen tot Sint Jans
(Driekoningen-altaar uit het laatste kwart
van de 16e eeuw in de Narodni Galerij te
Praag; hij draagt daarop een zwaard), Jacob
Jansz. (Sint-Anna-te-Drieendiptiek ca. I Soo,
Herzog Anton-Ulrich Museum te Braunschweig), Mostaert van Haarlem (Oultremont-triptiek ca. I 525 in de Sint Bavo te
Haarlem) en op de sculptuur van een 16eeeuws altaar te Oudenaerde is hij een ridder
met een valk op de hand. Op werken uit de
school van Jan van Eyck (eerste helft I Se
eeuw, Kon. Musea voor Schone Kunsten te
Brussel) en Hieronymus Bosch (vleugel van
diens Laatste Oordeel ca. 15oo: Bavo spendeert zijn vermogen aan de armen) draagt hij
een valk en een beurs. Dankzij de oprichting
van de bisdommen Gent en Haarlem in 1559
herleefde in de 16e eeuw vooral in de grafiek
de belangstelling voor Bavo als ridder, zoals
blijkt uit etsen van Van der Cooghen, en, naar
een tekening van De Grebber, van Van Lynhoven. In de vroeg-17e-eeuwse series gravures met eremieten verschijnt Bavo in een bosrijke woestenij terwijl hij voor een kruis
knielt (gebroeders Sadeler, Solitudo; >>asceten).
Een anonieme gravure uit 1708 toont hem in
een holle boom. De Bray schilderde hem op
een doek ca. 166o terwijl hij aalmoezen uitdeelt (Bisschoppelijk Museum te Haarlem).
Twee belangrijke cycli gingen verloren:
een romaans relief aan een portaal van de in
I Soo verwoeste kerk van de Sint-Baafsabdij te
Gent en een serie van twaalf schilderijen voor
de Sint Bavo te Haarlem van Mostaert, die

Jacob Jansz., Sint Bavo,
afgebeeld op de buitenzijde
van een Sint-Anna-teDrieendiptiek, ca. 1 Soo.

Herzog Anton-Ulrich
Museum, Braunschweig.
Bavo's attributen, zwaard en
jachtvalk, wijzen in dit geval
op zijn verleden als ridder.
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daarvoor ca. i Soo opdracht kreeg. Bavo's bekering was tweemaal onderwerp voor schilderijen van Rubens: de edelman voor de
kloosterpoort met achter zich zijn gevolg en
de armen aan wie hij zijn vermogen schonk
(vroeger boven het hoofdaltaar in de Sint Bavo te Gent en een voorstudie in de National
Gallery te Londen; de naar de hemel opziende dame, op het punt haar collier weg te
schenken, is waarschijnlijk Agletrudis). De
opwekking van de overreden man ziet men
op een houtsnede ca. 15oo in de Sippe-, Mag-

und Schwagerschaft des Kaisers Maximilians I.
De keizer, wel `de laatste ridder' genoemd,
rekende Bavo blijkbaar onder zijn voorouders.
Van Brabant 1967; Podevijn 1945.

die in 672/73 geboren is, werd op zevenjarige leeftijd oblaat
(aan een klooster met het oog op zijn opvoeding toevertrouwd kind) in het door de heilige abt Benedict Biscop in 674 gestichte benedictijner Sint-Petrus-klooster te Wearmouth
in Northumbria. Omstreeks 681 ging hij met
de leider Ceolfrith mee over naar het van
daaruit te stichten Sint-Paulus-klooster to Jarrow. Voor beide kloosters, maar vooral voor
Jarrow, verwierven Benedict Biscop en
Ceolfrith op hun reizen naarRome een grote
collectie waardevolle handschriften uit de pagane en christelijke traditie. Deze bibliotheek
werd de basis voor Beda's universele en in
zijn tijd zeer bewonderde kennis. Buiten enkele bezoeken aan kloosters en scholen te Lindisfarne en York bleef Beda in zijn klooster
studeren, doceren en schrijven. Hij deed dit
in de lijn van de restauratie van kerkelijk en
kloosterlijk leven, die vanaf ca. 670 onder leiding van de uit Athene afkomstige aartsbisschop Theodor van Canterbury in Engeland
BEDA VENERABILIS,

was begonnen. Beda, die in 692 tot diaken en
in 703 tot priester gewijd was, stierf in 735.
Beda's methode bestond uit het gebruiken
van de profane wetenschappen en van de
kennis van de antieken voor de uitleg van de
bijbel en voor de christelijke opvoeding. In
een grote reeks geschriften heeft hij zijn kennis neergelegd. Zijn belangrijkste werken
waren De natura rerum (een kosmologie; ca.
725); een groot aantal commentaren op ten
minste twaalf bijbelboeken, waarin hij op
grond van de kerkvadertraditie tot ontwikkeling van eigen ideeen kwam; en historische
werken, die wellicht zijn belangrijkste scheppingen zijn. Hij schreef een reeks met vele
data gevulde Vitae van grote, Engelse benedictijner monniken (onder meer van Benedict Biscop) en Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Kerkgeschiedenis van het Engelse
yolk; 73 1). Het laatste,werk, met zijn chronologische ordening en zijn kritische scheiding
tussen historische feiten en vulgaire traditie, is
nog altijd de belangrijkste bron van kennis
van de vroegste Engelse geschiedenis. De temporibus en De temporum ratione, handleidingen
voor astronomisch-liturgische (paasdatum)
en historische berekeningen, hadden grote invloed op de in zijn tijd groeiende gewoonte
om de westerse jaartelling — overigens verkeerd berekend — niet meer te laten beginnen
`ab urbe condita' (vanaf de stichting van Rome in 793 v.C.), maar `anno Domini' (vanaf
de geboorte van Jezus). Van Beda, die in kennis alle tijdgenoten overtrof, bleven daarnaast
brieven en preken bewaard. Hij werd de
wegbereider voor de geleerden van ' de Karolingische renaissance, die aan hem evenveel
autoriteit toekenden als aan de >>kerkvaders.
Al op een Akense synode in 836 kreeg Beda
het epitheton 'venerabilis' (de eerbiedwaardige), dat gevolgd werd door de nadere kwalificatie: 'bewonderenswaardige leraar van
onze tijd'. Na de verwoesting van Wearmouth in 876-8o door de Denen en de wederopbouw door prior Aldwin in 1074 werden
Beda's relieken definitief overgebracht naar
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de kathedraal te Durham. In 1899 riep Leo
X I I I hem uit tot kerkleraar (»kerkvaders) .
Zijn feest valt op 27 mei en wordt in de hele
kerk gevierd. Merkwaardig is dat men van
Beda ondanks de bekendheid van zijn werk
toch weinig afbeeldingen vindt. Verklaring
zou kunnen zijn dat hij nooit een echte volksheilige is geweest. Bovendien zal in Engeland
tijdens de Reformatie wellicht veel verloren
gegaan zijn. Vaak is de identificatie van een
afbeelding onzeker (miniatuur in een i i eeeuws Liber Canonum in de Vaticaanse Bibliotheek). Hij wordt als oude benedictijner
monnik voorgesteld op een i 5e-eeuws fresco
van Lorenzo da Viterbo in het Museo Civico
te Viterbo in Italie en op i 8e-eeuwse werken
in de kloosters te Munster en Salzburg. Een
miniatuur op de titelpagina van een handschrift Homiliarium doctorum (Preken van geleerden) 1498 toont hem met een boek in de
hand. Bij de jezuiet Rosweyde, auteur van de
Generale legende der Heylighen (Antwerpen
1607), heeft Beda op een gravure als middeleeuwse klerk met bonnet (> clerici) een boek
in de ene en een niet goed verklaarbare kruik
in de andere hand. Van Heindl ging een gewelffresco 1726 in het klooster te Niederaltaich verloren.

een reeks nazaten die een belangrijke rol zouden spelen in het Frankische aandeel in de
wordingsgeschiedenis van Europa. Begga
huwde met Ansegisel, een zoon van haar vaders vriend, de heilige Arnulf (Arnoul) van
Metz. Deze Arnulf, evenals Begga's vader
een Frankische maior domus (hofineier),
werd — toen zijn vrouw ingetreden was in een
klooster te Trier — bisschop van Metz, leermeester en regent van de Merovingische koning Dagobert i en vanaf 629 kluizenaar te
Remiremont in de Vogezen, waar hij melaatsen verzorgde. Een zoon van Begga en
Ansegisel was Pepijn II . Deze Pepijn trouwde
met (de heilige) Plectrudis, stichteres van het
klooster Sankt Maria im Kapitol te Keulen.
De jongens uit dit huwelijk stierven vroeg.
Uit Pepijns buitenechtelijke relatie met de
adellijke Frankische Chalpaida of Alpals
werd Karel Martel geboren, die in 732 bij
Poitiers de Saracenen zou verslaan en achter
de Pyreneeen joeg. Deze Karel was de vader
van Pepijn dejongere, die de vader van »Karel de Grote werd. Van Begga's leven is verder alleen bekend, dat zij na de dood van haar
man ca. 691 het grote klooster Andenne bij
Luik aan de Maas stichtte, waar zij tot aan
haar dood in ca. 693 abdis was.

Kort na Beda's dood schreef een monnik

Cuthbert een Epistola de obitu sancti Bedae
(Brief over het overlijden van de heilige Beda) .
Blair 1970; Bonner 1976; Capelle 1936; Meyaert
1977; Thompson i93 s.

BEG G A werd geboren rond 65o. Zij was een

dochter van Pepijn de Oude (Pepijn van Landen) en Ida (de heilige Iduberga), en de jongste zus van Grimoald I, die de abdijen van
Stavelot en Malmedy stichtte, en van »Gertrudis van Nijvel. Zij werd de moeder van

Begga's feestdag is 17 december. Zij werd
afgebeeld als abdis met staf of als een gekroonde begijn (beelden in kerken en beeldjes aan gevels van de huisjes op verschillende
begijnhoven, zoals te Gent, Leuven, Herentals of Breda). In de serie voorouders van keizer Maximiliaan i werd zij op een houtsnede
van Beck voorgesteld als non voor een gebouw met zeven torens (misschien teken
voor haar — in 1 794 geseculariseerde — klooster) . Rubens stelde haar op een schilderij ca.
1625 voor als een weelderige huisvrouw in
een satijnen kleed en met een wijde opgespannen hoofddoek, naast een wat uitgezakte
Pepijn die een huik draagt.
Begga's naam en misschien ook de plaats
van haar klooster in het Luikse waren aanleiding dat men haar — ten onrechte, en het is
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onzeker wanneer — ging beschouwen als
naamgeefster van de aan het einde van de 12e
eeuw in de omgeving van Luik opgekomen,
met onbelangrijke vrouwenbeweging van de
begijnen. Deze beweging, waarvan de exacte
ontstaansdatum niet licht vast te stellen is,
was een van de vruchten van de i i e- en i 2eeeuwse armoedebeweging (»Dominicus,
»Franciscus, »Norbertus), waarin men zich als
reactie op onwaardige hierarchie en lakse
kloosterbeleving inspande om in een `vita
apostolica' (leven als apostelen) evangelisch te
leven. De begijnenbeweging was verder het
resultaat van het verlangen van vrouwen
zelfstandig — zonder bevoogding van mannenkloosters — vroom en in overgave aan
mystieke beschouwing te leven, en van het
grote vrouwenoverschot als gevolg van
middeleeuwse vetes en vooral van de kruistochten. Alleen of (meestal) in kleine groepjes
leefden deze vrouwen, in de middeleeuwen
doorgaans niet tot genoegen van de seculiere
clerus, in eigen huizen in de steden, waar zij
zich behalve aan gebed onder meer wijdden
aan bescheiden sociale activiteiten, dit vanwege het levensonderhoud maar zeker ook
nit idealisme. Soms trokken priesters zich
hun lot aan, zoals ca. 1175 te Luik Lambert le
Begue. Om deze reden verdacht van onder
andere ketterij, werd hij aangeklaagd en in de
gevangenis geworpen. Bij hem komt voor
het eerst de scheldnaam 'ii beges' voor, waarmee groepen van zulke vrouwen zich als met
een eretitel `begijnen' gingen noemen (beiges: de grijzen, de kleurlozen, naar de kleur
van hun grauwe boetegewaad) . Meestal
woonden zij in hun huisjes rond een gezamenlijke kerk bij hospitalen of leproserieen,
waar zij hulp verleenden. De Luikse groep
telde in 1241 al een 1500 leden en in Keulen
wees men in de late middeleeuwen het bestaan van ruim 140 conventen aan. Er hebben
ook geestverwante mannen in soortgelijke
omstandigheden meegewerkt, die `boni viri'
(geschikte — want evangelisch levende — mannen) werden genoemd, waarschijnlijk de
oudste `begarden'. Deze mannelijke vromen

leefden zoals de begijnen en werden ook wel
cellieten, cellebroeder of Lollarden (van het
Nederlandse `lollen', zacht zingen) genoemd.
De historicus en kruistochtprediker Jacob
van Vitry, begeleider van een groep begijnen
ca. 1200 rond Maria van Oignies te Nijvel,
een zeer ascetische mystica die werkzaam was
in het leprozenhuis te Willebroek, wist in
1216 pauselijke goedkeuring voor de levenswijze der begijnen te verkrijgen: geen zware
kloostergeloften, maar trouw aan eigen belofte van evangelisch leven en apostolische
inzet in en vanuit de groep. Toch bleef men
groepen en individuen tegenwerken, op
grond van ketterij aanklagen, vervolgen en
veroordelen. De redenen waren hun ontsnappen aan de greep van de kerkelijke hierarchie,
hun verzet tegen rijkdom van de clerus en
tegen het versjacheren van ambten en sacramenten (simonie), en hun buiten-kloosterlijke en daarom oncontroleerbare vroomheid.
Ondanks de tegenwerking groeide de beweging numeriek en geografisch; begijnhoven
verspreidden zich over de steden in heel
Noord-Europa tot in Beieren. In de Nederlanden, waar de begijnen zich zoals elders
eeuwenlang verdienstelijk maakten voor het
onderwijs aan de kleinsten, voor ziekenverpleging door thuiszorg (lang voordat het
moderne begrip `extramurale zorg' werd uitgevonden) en door lichte handenarbeid voor
het levensonderhoud, beleefde de beweging
in de 17e eeuw een nieuwe bloeiperiode. In
Belgie bestaan nog enkele groeperingen; in
Nederland stierf to Breda de laatste groep, die
historische protectie genoot van het huis van
Oranje-Nassau, enkele jaren geleden uit. En
niemand vergeet de begijnhoven van Amsterdam, Brugge, Leuven, Herentals, Diest of
de twee te Gent.
Ook Noordfranse, op de ketterse amalricianen teruggaande, aan de katharen verwante opposanten van de officiele kerkelijke leer
en structuur, en Italiaanse antiklerikale en sociale revolutionairen noemden zich of werden begijnen en begarden genoemd. Vaak
vertonen bovendien hun ideeen overeen-
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komsten met die van de leden van de vrijzinnige, overigens met altijd duidelijke 14een 1 Se-eeuwse beweging van de 'broeders en
zusters van de vrije geest'. De laatsten waren
kritische mannen en vrouwen, ook vaak met
begijnen en begarden verwisseld, die — men
ontkomt niet aan de indruk dat het was vanwege willekeurige, kwaadwillige interpretatie van hun ideeen — aan scherpe vervolging
blootstonden en meer dan eens, uitgeleverd
aan de sterke arm, de dood vonden. De stelregel van deze 'homines intelligentiae' was,
dat wie de Geest bezat, ook vrij moest zijn
van kerkelijke beperkingen en verplichtingen
die in hun tijd golden. Veroordelingen geschiedden doorgaans op grond van beschuldigingen van pantheisme en seksueel libertinisme. De uiterst integere Marguerite de
Porete bijvoorbeeld, van wie laaiende geschriften resten, was een van hen. Zij stierf op
i juni 1310 te Parijs op de brandstapel. Haar
Brusselse tijdgenote Heilwych Bloemardinne, tegen wier leer van de `serafijnse liefde'
zich Jan van Ruusbroec keerde, bleven veroordeling en de gevolgen daarvan bespaard,
wellicht dankzij de bescherming van haar
grote aanhang onder de notabelen van de
stad. Zoal geen begijnen, dan leefden beide
vrouwen toch in en vanuit het ondt r deze
vrouwen gangbare vroomheidsideaal.
De mystieke schrijfster Mechtild van
Magdeburg (Das Fliessende Licht der Gottheit)
en de Antwerpse dichteres Hadwych (visioenen, strofische gedichten en brieven) hoorden
ca. 1250 tot het begijnenmilieu, evenals een
halve eeuw later de Keulse visionaire Christina van Stommeln (brieven aan de dominicaan Petrus van Dacie) . Een Nederlandse
vrouw, Gertruida van Oosten uit Voorburg,
die — teleurgesteld in de liefde — te Delft begijn werd, was naar alle waarschijnlijkheid de
dichteres die de middeleeuwse ballade Het
daghet in den oosten ca. 1350 omdichtte tot een
liefdeslied op de Heer Jezus, dat zij elke dag
zong. Zij was een mystica en droeg de tekens
van Jezus' lijden (stigmata; >>Franciscus van
Assisi) . Jan van Ruusbroecs laatste boek Van-
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den XII Beghinen ca. 1380 over het contemplatieve leven heeft op zich weinig met de
vrouwenbeweging te maken. Alleen in het
begin reciteren twaalf begijntjes elk haar liefdeslied op Jezus, om daarna niet meer voor te
komen. De felle Antwerpse begijn en onderwijzeres, Anna Bijns, schreef tussen 1528 en
1 575 een 12o refereinen, waarin zij zich verzette tegen de opkomende Reformatie, opriep tot inkeer en Gods aanwezigheid in de
natuur beschreef. Wil iemand de sfeer van
een Vlaams begijnhof in het begin van deze
eeuw proeven, men leze Timmermans' De
zeer schoone uren van juffrouw Symforosa, Begijntjen 1918.
Dronke 1984; Fonay Wemple 1981; Grundmann
1961; Koorn 1981; McDonnel 1954; Melin 1926;
Mens 1947; Wakefield/Evans 1969.

ate
B E L I J D E R S noemt

men in de liturgie van de
katholieke Kerk al die heilige mannen die, in
tegenstelling tot de > martelaren, een natuurlijke dood zijn gestorven. De term gaat terug
op een onderscheid dat men in de christelijke
oudheid maakte tussen de martelaren, die tijdens een vervolging gedood werden, en de
`confessores' (belijders), die wel op een of andere manier te lijden hadden gehad maar de
vervolging overleefden. Het begrip en het
woord komen voor het eerst voor in de geschriften ca. 200 van de advocaat en leketheoloog Tertullianus van Carthago. In de 3e
eeuw vormden deze confessores in sommige
gemeenten een niet onbelangrijke groep. Op
grond van hun voorspraak werd vaak de
boete, die aan zondige gemeenteleden was
opgelegd, verzacht. Daarmee stegen hun aanzien en niet zelden hun invloed, zodat ze het
de kerkleiders knap lastig konden maken
(> Cyprianus) . Na de vervolgingen werden
ook belangrijke bisschoppen zoals Silvester
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Prediking van de heilige Johannes
van Capistrano, paneel,
ca. 1480. Gemildegalerie,
Neue Residenz te Bamberg.

van Rome (#Helena en Constantijn) of >>Martinus van Tours 'confessores' genoemd. Vanaf de S e-6e eeuw zijn er aanwijzingen dat in
de liturgie de `belijders' onder deze titel herdacht en gevierd werden. Sinds de middeleeuwen (#Edward) wordt de titel bij de canonisatie verleend. Het is merkwaardig dat in
het Westen de titel 'belijder' tot nu toe alleen
aan mannen werd toegekend.
In de Byzantijnse Kerk kent men de `dikaioi', de rechtvaardigen: _heilige leken, mannen en vrouwen, die op een of andere manier
zonder martelaar, asceet of bisschop te zijn
geweest zich als christen hebben onderscheiden (onder meer »Helena en Constantijn, de
barmhartige stadsprefect Philetos van Lydie,
de legercommandant van Constantinopel
Eudokimos [in de 8e eeuw; de laatste was
voorstander van de beeldenverering die bestreden werd; #Johannes van Damascus], de
metselaar Eulogius en de keizerinnen Puicheria (eerste helft S e eeuw) en Irene (tweede
helft 8e eeuw) .
Vanaf de vroege middeleeuwen werden de
belijders collectief afgebeeld bijvoorbeeld op
illustraties van of bij de kerkelijke hymne Te
Deum, waarin zij naast martelaren en maagden als groep vermeld worden (zeer vroeg:
miniatuur ca. 930 in het Psalterium van koning Aethelstans), aan kerkportalen (zuiderportaal na 1224 te Chartres) en in de schilderkunst (miniatuur bij visioen 4,3 in de Liber
Scivias ca. 11 So van >>Hildegard van Bingen;
Hubert en Jan van Eyck, 'Aanbidding van het
Lam Gods' 1426-32 in de Sint Baafs te Gent;
miniatuur ca. 1 To in het Breviarium Grimani;
koepelfresco van H.G. Asam in de kloosterkerk te Tegernsee) . Belijders dragen doorgaans het kostuum van hun waardigheid of
beroep, en als herkenningsteken een boek of
individuele attributen.
Individuele belijders herkent men niet aan
een specifiek attribuut. Het boek (hun levensleer) bijvoorbeeld, dat zij vaak dragen, komt
ook voor bij apostelen, maagden en martelaren of martelaressen. Vaak waren belijders
bisschoppen, die men dan naast hun boek
'

De rondreizende boetepredikant
en franciscaan droeg, vanaf ca.
1420 tot 1456 rondtrekkend in
Italie, Duitsland, Bohemen en
Polen, en in die landen op stadspleinen prekend, zijn geloof uit.
Het resultaat was verbranding
van speeltuig en opsmuk.
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herkent aan hun pontificale gewaden (> clerici): Vedastus (Sint Waast) van Arras (ca. soo),
Ansfried van Utrecht (ca. i000) of de weldoener der armen Thomas van Villanova (ca.
1 54 0 ), die vaak nog door een bedelaar aan
zijn voeten' vergezeld wordt. Andere belijders zal men gewapend zien met attributen
die hun leven kenmerken. Kloosterlingen (in
het gewaad van hun orde) zoals de augustijner monnik en wonderdoener Nicolaas van
Tolentino (ca. 1230) herkent men aan een ster
in zijn hand of boven zijn hoofd; de kruisvaarder tegen de Albigenzen Petrus Nolascus
(ca. 1225) aan een banier en aan door hem
bevrijde gevangenen aan zijn voeten; de gewezen vice-koning van Gatalonie, de j ezuiet
Francesco de Borja (achterkleinzoon van pans
Alexander vi; ca. I s So) aan een doodshoofd
en een hertogshoed, die hij versmaadde. Hetzelfde is het geval bij leke-belijders zoals
Hieronymus Aemiliani (Gerolimo Milani;
edelman, verzorger van wezen ca. 1520) met
zijn kruis en ketens die hij voor zijn bekering
in de gevangenis droeg; of de zwerveling Benoit Joseph Labre (ca. 1775) met zijn pelgrimsstaf en rozenkrans.
Delehaye 1927; Rordorf 1977.

BENEDICTUS VAN NURCIA & SCHOLASTICA, broer en zus nit het huidige Nor-

cia (prow. Perugia), geboren ca. 480, waren
kinderen van vrije, welgestelde ouders. Van
hun levensloop is betrekkelijk weinig bekend. Het voorbeeld van Scholastica, die al
eerder voor het ascetische leven had gekozen
(>>asceten), en afkeer van het gedrag van andere studenten brachten de jonge Benedictus
er ca. 500 toe zijn studie te Rome of to breken
en zich een korte poos aan te sluiten bij een
ascetengemeenschap te Affile (Enfide). Daarna trok hij zich drie jaar Lang eenzaam in een

grot bij Subiaco terug (de latere kerk Sacro
Speco). Na een korte periode als abt van een
groep kluizenaars te Vicovaro in het dal van
de Anio bij Tivoli moest hij vluchten, omdat
men hem om zijn strengheid probeerde te
doden door vergiftiging van brood en drank.
Hij Bing terug naar Subiaco, waar zich gelijkgezinden rond hem verzamelden, die leefden
in twaalf groepen van elk twaalf monniken,
onder wie een door hem aangewezen abt. Te
Montecassino, waar hij ca. 529 een klooster
stichtte, schreef Benedictus zijn regel. Velen,
vooral nit Rome, sloten zich bij hem aan.
»Gregorius de Grote, die in het tweede deel
van zijn Dialogen 593/94 een kleine veertig
anekdotische verhalen over Benedictus ver
telde, zegt dat Benedictus en Scholastica elkaar eenmaal per jaar in haar klooster in het
nabije Plombariola ontmoetten en over
geestelijke zaken spraken. Toen zij haar broer
eens zonder veel succes vroeg langer te blijven, brak er een onweer los dat zijn vertrek
verhinderde. Bij haar dood (ca. 543), drie dagen later, zag Benedictus de ziel van Scholastica als een duifje ten hemel vliegen. De `Pater
Europae' (door Pius x i i zo genoemd) zelf
stierf in 547, nadat hij enkele dagen tevoren
zijn dood had voorspeld, zijn graf in gereedheid had laten brengen en in de kerk van
Montecassino de laatste sacramenten had ontvangen. Men begroef hem in zijn kloosterkerk, die het centrum werd van de immense
orde der benedictijnen.
Veel elementen uit de vaak diepzinnige anekdotes van Gregorius de Grote, passend in
de traditie van de oude monnikenverhalen
zoals in de Apophthegmata patrum (Uitspraken
der vaders; 4e/5e eeuw), Sulpicius Severus'
werken (>>Martinus van Tours) en de 6eeeuwse Vitas Patrum, waren de grondslag
voor een uitgebreide Benedictus-iconografie.
De Legenda Aurea gaat bij het hoofdstuk over
Benedictus nit van de verhalen van Gregorius
en gaf zo de onderwerpen voor de cycli door.
De belangrijkste anekdoten naast de reeds genoemde zijn: het wonderbaarlijke herstel van
een houten, door Benedictus' voedster ge-

66 BENEDICTUS & SCHOLASTICA

broken zeef; de zorg van monnik Romanus
die hem in zijn grot voedsel bracht, totdat de
duivel de bel, waarmee de heilige zijn behoefte daaraan meldde, brak (God zond toen
op Pasen een priester met een maaltijd); het
uitbannen van bekoringen doordat Benedictus, toen bij hem eens de zondige herinnering
aan een vrouw nit zijn jeugd opkwam, zich
naakt in de doornen wentelde; het redden
van een in het water gevallen sikkel, doordat
Benedictus die liet drijven; het redden van
een monnikje Placidus, die bij het drinken in
het water viel; de straf van Florentius, die
zeven naakte meisjes in de kloostertuin stuurde om Benedictus te - verleiden; straffen van
verschillende regel-overtredingen door monniken en het geven van instructies voor de
bouw van een nieuw klooster aan monniken,
die hem in zijn droom verschenen.
Benedictus' regel was voor het Westen het
hoogtepunt in de geschiedenis van ruim twee
eeuwen ascetische traditie en het begin van
een lange historic van gebed, arbeid en grote
culturele prestaties door zijn volgelingen.
Grote voorgangers waren — naast de Egyptenaar Pachomius (»Antonius Abt) en de Griek
»Basilius de Grote — de Zuidgallische monnik
Johannes Cassianus (ca. 415) en bisschop Caesarius van Arles (ca. S zo), op wier geschriften
Benedictus' regel voor een belangrijk deel
gebaseerd is. Kenmerkend voor zijn regel zijn
gematigdheid (discretio, de 'moeder van alle
deugden') en een balans tussen contemplatie
en activiteit. Centrum van het leven van de
monniken is het koorgebed, een over de hele
dag en nacht verdeelde cyclus van psalmen,
gebeden en lezingen die gezamenlijk gezongen en beluisterd worden: het Opus Dei (voor
God te verrichten werk; term niet te verwarren met een vanuit Spanje binnen de katholieke Kerk opererende, reactionaire beweging in deze eeuw). Het benedictijnerklooster
hoort zelf voor levensonderhoud te zorgen.
De monnik kent volgens Benedictus' regel
drie principes: `stabilitas loci' (trouw aan zijn
klooster), 'conversatio morum' (monastieke

levenswijze) en gehoorzaamheid aan de door
alien gekozen abt. Een van de redenen van
het grote succes (en daarmee van de betekenis) van de benedictijnerkloosters lag in het
felt dat elk klooster een hechte organisatorische gemeenschap vormde; vooral sinds > Karel de Grote, die zelf een afschrift van de regel
bij Montecassino bestelde en deze doorvoerde in alle kloosters binnen zijn rijk. Mede
daardoor vertonen vroeg-middeleeuwse cultuur en maatschappij tot aan de opkomst van
de steden monachale trekken.
Het gebeente van Benedictus werd, nadat
Montecassino in 580/90 door de Longobarden verwoest was, in 673 naar Fleury (SaintBenoit-sur-Loire) overgebracht. Daar rustten
de relieken tot bisschop Zacharias van Rome,
geboortig uit Calabrie, ze in ca. 750 weer
terug liet brengen. Bij de restauratie van het
klooster, dat in de Tweede Wereldoorlog
met de grond gelijk gemaakt werd, zou de
originele grafplaats teruggevonden zijn.
Als Benedictus afgebeeld wordt — en dat
gebeurde talloze malen — draagt hij gewoonlijk een zwart habijt: tuniek, scapulier met
kap en daarover een wijde kovel. Zijn attributen zijn — evenals van andere ordestichters en abten — mij ter, staf (vaak met 'pannisellus', een lapje om deze te onderscheiden
van de bisschopsstaf) en een bock (zijn regel);
daarnaast — doorgaans ontleend aan de anekdoten — komen voor: de zeef van zijn voedster; de raaf die ooit een giftig brood wegdroeg; een beker met slangen die door zijn
zegening brak, herinnerend aan de pogingen
tot vergiftiging; of een roede die verwijst
naar zijn ijver voor de strenge observantie
van de regel. Benedictus is vanwege zijn
feestdag in het voorjaar (21 maart) en de betekenis van zijn naam (gezegende) de vruchtbaarheid schenkende beschermer geworden
van de boeren en hun vee en oogst. Daarnaast
staat hij stervenden en scholieren (vanwege
de vele benedictijner scholen) bij.
S C H O L A S T I C A, altij d gekleed in het
zwarte habijt der benedictinessen, die haar als
haar stichteres beschouwen, draagt als attri-
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Benedictus en de dansende meisjes
in de kloostertuin, miniatuur in
een te Luik in 1432 geschreven
en verlucht werk van Jean de
Stavelot, Vita Beati Benedicti

abbatis in veter lege figurata et
per doctores nove legis luculenter
approbata (Leven van de heilige
abt Benedictus, reeds onder de
oude Wet voorafgebeeld en

door leraren onder de nieuwe
Wet bijgevallen). Musee
Conde, Chantilly. Priester
Florentius, uit de omgeving
van Subiaco, was jaloers op
Benedictus' succes onder zijn
volgelingen. Om hem in dit
succes te dwarsbomen stuurde
hij zeven naakte meisjes de
kloostertuin in om de
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leerlingen te verleiden. Reden
voor Benedictus om Subiaco
met de zijnen te verlaten. In de
hoeken getuigende personen
uit het Oude (Samuel) en het
Nieuwe Testament (Jezus,
Gregorius de Grote en de
auteur). Links van de meisjes
Florentius; rechts Benedictus in
zijn eel.
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buten vaak de staf van een abdis, een boek
(regel), een duff (haar dood) en een palmtak
of een kruis. Men roept haar aan bij droogte
en tegen blikseminslag (vanwege het onweer
bij Benedictus' bezoek) en viert haar op to
februari. Het sentiment van en de sfeer rond
haar afbeeldingen volgen die van haar broer,
in wiens cycli zij nooit ontbreekt.
Rond Benedictus groeide — begrijpelijk
gezien het grote elan van zijn orde — een
enorm repertoire van afbeeldingen. Men ziet
hem Jong of van middelbare leeftijd op fresco's uit de 9e eeuw in het coemeterium San
Ermete en uit de i ie eeuw in de benedenkerk
van de San Crisogono in Trastevere te Rome, en op een mozaiek uit de 13e eeuw in de
San Marco te Venetie (met klassiek spreekgebaar: ringvinger op de duim van de opgeheven rechterhand) of een gesneden beeld
1493/94 aan het altaar van Gregor Erhart in
de abdijkerk te Blaubeuren bij Ulm (met het
gezicht van een benedictijnse humanist); oud,
grijs en met baard op een polyptiek ca. 1455
van Piero della Francesca in Museo Civico te
Borgo San Sepolcro; met Scholastica op een
illustratieve miniatuur in een 15e-eeuws
handschrift met het Speculum Historiale van
Vincentius van Beauvais; bij de geboorte van
Jezus op een wandtapijt ca. 1600 in het
Schweizerisches Landesmuseum te Zurich of
diens kruisdood op een fresco ca. 1450 van
Andrea del Castagno in de refter van het
Sant'Apollonia-klooster te Florence; in groepen heiligen, zoals met Scholastica op een
16e-eeuws fresco in de Sacro Speco te Subiaco; met ordegenoten disputerend op het altaar uit Weihenstephan ca. 1495 van Jan Polack (met drie scenes uit zijn leven op de
achtergrond) of met »Bernardus van Clairvaux aan een pas verworven, gaaf gerestaureerd, houten gebeeldhouwd monumentje
(wellicht een epitaaf) ca. 1520 in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Daarnaast zijn er vele cycli uit de middeleeuwen, waaronder een in een i ie-eeuws
handschrift uit Montecassino met 65 miniaturen in de Vaticaanse codex; 12e-eeuwse kapi-

telen in de abdijkerken van Saint-Benoit-surLoire en Vezelay; fresco's 1228 in de Sacro
Speco te Subiaco en gekleurde tekeningen
1432 in de Luikse Vita beati Benedicti van Jean
de Stavelot met een vermakelijke reidans van
blote meisjes die Benedictus bekoren. Grote
cycli bevinden zich in het kloosterpand van
Monte Oliveto Maggiore (36 fresco's 1 Soso8 van Luca Signorelli, Riccio en Sodoma)
en in dat van de San Severino te Napels
(twintig scenes van Antonio Solario ca.
1 495) . Jan II van Coninxloo voegde een respectabel aantal scenes samen op werken uit
het tweede kwart van de 16e eeuw in de Kon.
Musea voor Schone Kunsten te Brussel. Rubens schilderde op cen doek ca. 1630-35 een
aantal wonderen van de heilige (eveneens
Kon. Musea te Brussel). De grootste monumentale cyclus is die met 48 taferelen in reliefs
1 596-98 van Van den Brulle op de koorbanken in de San Giorgio Maggiore te Venetie.
Het merendeel van de taferelen in de cycli is
ontleend aan de Dialogen van Gregorius en de
Legenda Aurea. Bijzonder is de cyclus van
Christian, die op reliefs 175o-68 aan het koorgestoelte in de kerk van Ottobeuren een aantal scenes typologisch koppelde aan oudtestamentische taferelen, een ongewoon verschijnsel in de iconografie van de heiligen. In
de Zoe eeuw ontstonden — onder invloed van
een benedictijnse revival — tussen 1910 en
1915 in de abdijkerk van Montecassino
werken van kunstenaars uit de school van
Beuron.
Onder de uitbeeldingen van afzonderlijke
scenes uit het leven van Benedictus komen
het meest frequent zijn strijd tegen de bekoringen voor, zijn gebed, het sterfbed en de
apotheose. Een 14e-eeuwse miniatuur in de
Helmstadter-codex toont hoe Benedictus
zich in de doornen wentelt: een scene die met
name in de periode van de barok zeer geliefd
was: fresco ca. 1 S6o van Bronzino in de Badia
te Florence; schilderijen van Tanzio (Antonio
d'Enrico) ca. 16 i o en Storrer 1661 in Schloss
Wolfegg (met de halfnaakte vrouw tegenover de ontklede jonge asceet), en een fresco
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1719 van Egid Quinn Asam in een galerij in
het klooster te Weingarten. De afbeelding
van Benedictus in visionair gebed gaat terug
op een verhaal van Gregorius, waarin hij een
bisschop Germanus in een kogel van licht en
vuur bij diens dood ten hemel ziet stijgen.
Het element van de vuurbol boven de biddende heilige komt voor op een schilderij ca.
1650 van Cano (de Drieeenheid in een
lichtglans), het hoofdaltaar 1712 van Dientzenhofer en Esterbauer in de kloosterkerk te
Banz (vuurgloed, door engelen gedragen) en
op een fresco 1719 van Cosmas Damian
Asam in de kloosterkerk te Weingarten (stralen nit het vuur schieten naar de oude Benedictus). Benedictus' dood werd in de 18e
eeuw pathetisch afgebeeld door Verhelst aan
de preekstoel 1741 in de kerk te Ochsenhausen en op een gewelffresco 1745-47 van Matthias Gunther in de kerk van Amorbach. Een
zelfde pathetiek vertonen in die tijd, waarin
de geleerde Ordo Santi Benedicti in de Oostenrijks-Habsburgse landen tijdens de katholieke Verlichting een grote opbloei beleefde,
de ronkende voorstellingen van zijn `verheerlijking'. Het schema ervan gaat terug op het
voorlaatste hoofdstuk van Gregorius' Dialogen, waarin bescheven wordt hoe twee monniken hun stichter aan het einde van een stralende weg zien staan: op gewelifresco's nit
1727 van Marz in de kerk van Oberalteich (de
gevleugelde heilige stijgt op een wagen getrokken door een olifant, een paard, een kameel en leeuwen ten hemel), nit 1739 van
Troger in het klooster van Melk (Oostenrijk;
als een hemelvaart van de profeet Elia), nit
1746 van Zeiler in het klooster te Ettal (Oberbayern, hemelse kroning van Benedictus
voor de Drieeenheid te midden van alle heiligen), en nit ca. 1770 van Knoller in de Barockgalerie te Augsburg (triomf van Benedictus en Scholastica). Op het gewelffresco
1763 van Ignaz Gunther in de kerk te Tott am
Inn, met de triomf van Benedictus, voert
Scholastica het koor der benedictinessen dat
de hemel binnentrekt aan.
Een van de vroegste afbeeldingen van
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zich op een mozaiek
ca. 1150 in de Cappella Palatina te Palermo
(een kruis in de hand) . Op een miniatuur ca.
1440 in het Getijdenboek van Catharina van
Kleef draagt zij kruisstaf en geopend boek,
terwijl in de randversiering tweejongens een
vogel vangen. Het beeld 1493/94 van Gregor
Erhart nit Ulm stelt haar met de duff voor op
het altaar in de kloosterkerk te Blaubeuren.
Scenes nit haar leven vindt men in de Benedictus-cycli. Slechts haar dood werd afzonderlijk uitgebeeld, waarbij een duff aan haar
mond ontsnapt en Benedictus buiten in een
twin gezeten toeziet: miniatuur ca. 11 So in het
Martyrologium van Zwiefalten en een schilderij ca. 1690 van Luca Giordano in de Santa
Giustina te Padua; of met een kruis in de handen, door haar monialen ondersteund op een
schilderij ca. 1700 van Ferrari in de San Stefano te Genua, en gestorven met een stoet engelen boven zich op een altaarstuk 1730 van
Restout. Onder meer Benozzo Gozzoli schilderde haar op een paneel ca. 1470 aan het
hoofd van een groep benedictinessen als pendant van een groep monniken rond Benedictus (Museo Civico te Pisa) .
Dc orde van Benedictus heeft een onafzienbaar spoor van monumenten in Europa
achtergelaten. Men denke alleen maar aan de
honderden gebouwen en hun artistieke inrichting op de weg naar Santiago de Compostela of aan de stille folianten in hun bibliotheken, goudmijnen voor filologie, patrologie en cultuurgeschiedenis. Wellicht is `het
gregoriaans' het grootste monument, alleen
al omdat dit muzikale systeem ten grondslag
ligt aan alle Europese vormen van muziek.
Het gaat terug op liturgische hervormingen
in de tijd van »Gregorius de Grote, waaraan
belangrijke benedictijner abten deel hadden
(begin 7e eeuw). Kenmerkend voor het gregoriaans is eenstemmigheid, diatonaliteit en
het systeem van de kerktoonladders. Geen
klooster of parochie of men heeft het ruim
tien eeuwen lang dag en nacht, goed en heel
vaak slecht gezongen. In de 18e eeuw raakte
het in onbruik. Vanuit het klooster van Soles-
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mes (Nord) begon, in dienst van een liturgische vernieuwing onder de leiding van belangrijke monniken als Gueranger (1837-75),
Pothier (1835-1923) en Mocquereau (18481930), de restauratie van het gregoriaans. Eenuitgave van historische muzikale monumenten Paleographie Musicale (vanaf 1889; tot nu
toe zeventien banden) en talrijke detailstudies
stonden in dienst van de opleving. Begonnen
te Solesmes, gesteund door pauselijke richtlijnen, werden vanuit de kloosters, waar men
de 'plein chant' op een nieuwe wijze voorbeeldig ging uitvoeren, koren geinstrueerd.
En de oude zang klonk weer voor ruim een
halve eeuw, door velen bewonderd, door
misschien nog groter scharen niet begrepen
en door enkelen afgewezen, onder meer vanwege de geaffecteerdheid waarmee menig
monnik zong.
De Cloedt 1980; Dubler 1 953; Leven en regel 1946;
Van der Meer/Bartelink 1 979.

werd in 18 44
te Lourdes in het bisdom Tarbes (Hautes-Pyrenees) als oudste van zes kinderen in het gezin van de arme molenaar Francois Soubirous
en zijn vrouw Louise Casterot geboren. Haar
doopnaam was Marie Bernarde. In 18 8 had
zij bij een grot in het massief van Massabielle
langs de oever van de Gave, niet ver van het
dorp, van I I februari tot 16 j uli achttien maal
visoenen, waarin zij een `Dame' in een nis zou
hebben gezien, die zich later presenteerde —
naar haar zeggen — als de `Onbevlekte Ontvangenis', de titel van een mariaal dogma dat
Pius ix ruim een decennium eerder had uitgeroepen. De `Dame' liet Bernadette in de
grond van de grot graven, waarna een bron
ontsprong, en gaf haar opdracht ervoor te
zorgen dat ter ere van haar te Lourdes een
kerk gebouwd werd, dat men daar processies
BERNADETTE SOUBIROUS

zou houden, gebeden verrichten en boete
doen voor de bekering van zondaars. Na een
periode waarin Bernadette onder moeilijke
omstandigheden — zij werd aanvankelijk gewantrouwd door clerus en burgerlijke overheid en geplaagd door opdringerige publiciteit — haar opdracht zo goed mogelijk
realiseerde, vertrok zij in 1866 naar Nevers
waar zij, voortaan haar doopnamen voerend,
intrad in het klooster van de 'Soeurs de la
Charite'. Bernadette stierf daar in 1879. In
'933 werd zij op 8 december (sinds 1708
feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis)
door Pius x i gecanoniseerd.
In 1862 kwam een door bisschop Laurence
van Tarbes in 18 8 ingestelde onderzoekcommissie tot de bevinding dat naar haar
oordeel de verschijningen aan Bernadette
Soubirous alle kenmerken van waarheid bevatten. Vanaf dat moment werden de reeds
aangevangen bedevaarten naar Lourdes kerkelijk gesanctioneerd en groeiden ze — voor
een met gering deel gesteund door de kerkelijke restauratiebeweging onder het pontificaat van paus Pius ix (1848-78) en mogelijk
gemaakt door de opkomst, sinds het midden
van de i 9e eeuw, van de spoorwegen — uit tot
een immense, mondiale volksdevotie. Deze
kreeg in de honderd j aar daarna de ene bevestiging na de andere. Aartsbisschop Guibert
van Parijs consacreerde in 1876 de neogotische kerk, die boven de grot gebouwd was en
waaronder in 1883-91 een tweede kerk (de
Rozenkranskerk) geconstrueerd werd. Leo
x i 11 voerde in 1891 een kerkelijk officie en
een te vieren feestdag ter ere van de `Verschijning' in (i i februari; door Pius x voor
heel de kerk verplicht gesteld) . In 1876 liet
Pius ix het nog te vermelden beeld in de grot
kronen, waarbij de menigte `Vive l'Immacule'e Conception! Vive Pie ix! Vive la France
catholique!' scandeerde. Pius x i i publiceerde
in 1957 de encycliek Le pelerinage de Lourdes
ter viering van het eeuwfeest en in 1958 consacreerde Giovanni Roncalli, de latere Johannes x x i i i de Goede, een tweede immense,
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Beeld van Bernadette
Soubirous, bij een devotionele
Lourdesgrot bij het
norbertijnerklooster te
Averbode (Belgie),
waarschijnlijk ca. 1900.

ovale onderkerk. Per j aar bezochten in de j aren vij ftig twee miljoen pelgrims het 'genade-oord', in 1958 zelfs zes miljoen. Zieken
zoeken te Lourdes bij de grot troost en bij de
bron genezing. Van de ruim zesduizend aangemelde 'wonderen' zijn er ongeveer zestig
kerkelijk erkend door een drietal strenge, ter
beoordeling ingestelde medische en canonieke instanties. Talloze vromen begeleiden de
zieken nog steeds. Priesters en religieuzen
staan hun ter plaatse ten dienste. Intussen —
maar in welk pelgrimsoord gebeurde dat
niet? — ontwikkelde zich in de stad zelf een
uitgebreide pelgrimsindustie, waarin wansmaak hoogtij viert.
Prive-openbaringen — zoals die te Lourdes,
eerder te La Salette (1846) en later te Fatima
(1917) — verdienen positieve waardering als
charismatische impulsen voor de vrome beleving van het christelijke, bijbelse en traditionele erfgoed. Bedenkelijker is het feit, dat in
de 19e (en Zoe?) eeuw juist onder invloed van
centralistisch gezinde pausen, die het belang
ervan sterk benadrukten, de prive-openbaringen gebruikt werden voor de intensivering van kerkelijke `interiorisatie' ten koste
van engagement naar buiten. Fenomenen zoals Lourdes hebben alleen betekenis als zij —
eventueel zelfs in het kleed der naiviteit (als
Christus maar gepredikt wordt: Fil. 1,18) —
de eenmalige openbaring in Jezus een nieuwe
gestalte geven en verder naar haar voltooiing
voeren. Zoniet, dan leiden zij tot infantilisering en vertekening van de christelijke boodschap.
Op aanwijzingen van de zieneres maakte
Fabisch een Mariabeeld, dat in 1864 in de grot
van de 'Verschijning' geplaatst werd. Het
vertoont alle 19e-eeuwse kenmerken van een
op de laat-middeleeuwse en contrareformatorische `Immaculata'-afbeeldingen geinspireerde, uiterst middelmatige kopie. Het beeld
van Bernadette zelf werd eerder door een foto dan door `kunstwerken' verspreid (schilderij van Fronius ca. 1935-40).
Boven een vloed van middelmatige, doorgaans stichtende en propagandistische, 19e-
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eeuwse Lourdes-literatuur steekt Zola's Les
trois villes, Lourdes, Rome, Paris 1894-98, met
zijn poging een humaan idealisme te funderen, mijlen ver uit. Beter dan in Lesfoules de
Lourdes 1906 van de (overdreven) katholiek
geworden naturalistische auteur Huysmans
wordt de kern van de vraag naar de betekenis
van Lourdes geraakt door de joodse agnosticist Werfel in zijn 'historisch epos', Dos Lied
von Bernadette 1941. Daarin balanceert hij,
de historische gebeurtenissen beschrij vend,
tussen de erkenning enerzijds dat de rede
voor het waargenomen wonder moet wijken
en de ontkenning anderzijds dat het wonder
heilszekerheid garandeert. Slechts wie als
Bernadette liefheeft vindt de uitweg. Tucholsky wijdde de helft van zijn Ein Pyrenaenbuch 1927 aan een poging om tot klaarheid te
komen met dit katholieke religieuze fenomeen. Zich verzettend tegen de waargenomen hysterie en bigotte praktijken, blijft hij
vol bewondering voor het feit dat zovelen te
Lourdes troost en opbeuring vinden.

lesmes met enkele gezellen daar in een verlaten vallei ver weggekropen met als enige
doeleinden de regel van >>Benedictus zonder
mankeren na te volgen (puritas regulae) en in
armoede vroom en arbeidzaam te zijn, volgens de formuleringen van de tweede opvolger van Robert, de heilige Engelsman Stephan Harding (vanaf 1109) . Bernardus werd
al drie jaar na zijn intrede met twaalf andere
monniken belast met de stichting van een abdij in Clairvaux. Hij bleef daar abt tot zijn
dood in 115 3 . Hij instrueerde pausen en vorsten, was scheidsrechter in een schisma,
preekte de tweede kruistocht (1146 te Vezelay), leidde in zijn tijd de noodzakelijke hervorming van de Kerk en beslechtte — niet
altijd met eerlijke middelen — conflicten tussen theologen en het kerkelijk leergezag
(Abaelard was op het gebied van de theologie
een van zijn slachtoffers) . De abt stierf in I 153
te Clairvaux.
Een vloed van legenden, zich manifesterend in een groot aantal scenes in Bernarduscycli, vermengde zich met zijn levensdata in

Deroo 1956; Hoornaert 1935; Laurentin/Billet/

de Vitae van zijn eerste, 12e-eeuwse levens-

Galland 1959; Lemaitre 1934; Lochet 1958; Miest
1958; K. Rahner 1958; Ravier 1961.

beschrij vers Willem van Thierry (113 0; nog
tijdens Bernardus' leven), Arnold de Bonneval, zijn vriend, en Geoffrey van Auxerre,
zijn secretaris.

geboren in Togo, was de zoon van de Bourgondische edellieden Tescelin le Saur en Aleth de
Montbard. Na zijn jeugd op het familiekasteel in Fontaines-les-Dijon studeerde Bernardus te Chatillon-sur-Seine. Religieuze ervaringen in een kerstnacht brachten hem tot de
stap, monnik te worden in een benedictijnerklooster waar de regel streng nageleefd
werd. Hij koos met een oom, vier broers en
25 vrienden voor de kort tevoren gestichte,
hervormde benedictijnerabdij van Citeaux.
Lagen de oude, rijke kloosters in steden of aan
grote wegen, vanaf 1098 was Robert de MoBERNARDUS VAN CLAIRVAUX,

Geen mens uit de middeleeuwen — of het
moest >>Franciscus van Assisi of »Thomas van
Aquino zijn — heeft zozeer het Europese denken en voelen beinvloed als de `doctor mellifluus', de honingvloeiende leraar, zoals Bernardus sinds de 1 Se eeuw genoemd werd. Het
laatste overigens naar aanleiding van veel geschriften die toen ten onrechte onder Bernardus' naam verschenen. Geen mens ook die zo
verschillend beoordeeld is in de geschiedschrijving. De oprechte oordelen lopen uiteen van: het religieuze genie van de middeleeuwen en de ongekroonde koning van zijn
tijd, tot de grootste schurk van de twaalfde
eeuw. Vast staat dat deze onmogelijk strenge
>>asceet een lastige en onverdraagzame man is
geweest met een alleen al gezien zijn zwakke
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gezondheid onvoorstelbare werkkracht, en
toch ondanks alles in staat tot diepe vriendschap of tot de meest gevoelige zelfexpressie
met een geniaal taalgebruik. Niet het belangrijkst, maar wel het bekendst zijn Bernardus'
geschriften in verband met een conflict tussen
hem en de abt van het rijke, en in Bernardus'
ogen lakse klooster van Cluny vanwege een
jonge monnik die men hem — naar zijn mening — ontfutseld en naar Cluny gelokt had:
de Brief in de Regen en het Verweerschrifl (ca.
1125). Wie die leest kent voortaan zijn karakter, zijn onnavolgbare stijl, zijn manier om
met tegenstanders om te gaan en zijn afkeer
van kloosters met een slappe tucht.
Deze barse man legde niet alleen het fundament voor eeuwen monastieke bloei, maar
ook, voor en groot deel steunend op de
mystieke traditie sinds Origenes (Commentaren op het Hooglied; eerste helft 3e eeuw) en
>>Ambrosius, voor de latere Europese mystiek
en — voor een belangrijk deel — de lyriek. De
lezer van zijn Preken over het Hooglied leert, als
men de middeleeuwse, gezochte bijbeluitleg
voor lief neemt, een man kennen die laait van
liefde voor zijn God en Christus. Hij hanteerde, Origenes navolgend, geladen erotische
taal en beelden voor de liefdesverhouding
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pa, maar vooral in de grensgebieden, van
Spanje en Hongarije tot in Scandinavia, gewijd aan ontginningen en bedijkingen, het
opzetten van landbouw, veeteelt, mijnbouw,
bierbrouwerij en wolhandel. Hun `fratres
barbati' (baardige lekebroeders), 'conversi'
(zonder geloften aangesloten sympathisanten) en `mercenarii' (loonarbeiders uit de omgeving) hielpen hen daarbij ten voordele van
de welvaart. Na een periode van verslapping
in de 16e/ 17e eeuw splitste zich onder leiding
van de abt De Rance van het Franse klooster
La Trappe een tak van de grote orde of en
groeide uit tot een groep kloosters met strenge observantie, waarbij zich . ook vrouwenkloosters aansloten: de trappisten en trappistinnen.
Bernardus werd in 1173 gecanoniseerd en
in 183o riep men hem uit tot kerkleraar. Zijn
relieken rustten tot 1790 in de abdij te Clairvaux; na de Franse Revolutie in de kerk van
Ville-sous-la-Ferte dichtbij Clairvaux (Aube). Hij werd de beschermer van mijnwerkers, imkers en kaarsenmakers en werd aan
geroepen bij kinderziekten, bezetenheid,
ziekten van het vee en in het stervensuur. Op
Bernardus' sterfdag, 20 augustus, viert men
zijn feestdag.

tussen de ziel en God. God kent men immers

Doorgaans heeft Bernardus, altijd in het

slechts, was zijn stelregel, in de mate waarin
men hem liefheeft. Om het religieus sentiment dat hij losmaakte te proeven is geen
document geschikter dan het lied 'Jesu dulcis
memoria' ('t zoete Jezus-gedenken), dat in
zijn omgeving ontstond.
Niet alleen heeft de orde der cistercienzers
uitstekende abten (Aelred van Rievaulx ca.
11 So), theologen (Willem van Sint Thierry
ca. 1140), bisschoppen (Otto van Freising ca.
1 I So) of ras-vertellers (Caesarius van Heisterbach, Dialogus Miraculorum ca. 1223) voortgebracht, zij heeft vooral de materiele fundamenten voor de Europese cultuur gelegd.
Daartoe aangespoord door de in hun regel
opgenomen verplichting tot handenarbeid,
hebben de 'schiere-monniken' in hun grijze
(schiere) pijen zich in het centrum van Euro-

grijze habijt van de schiere-monniken gestoken, de gebruikelijke attributen van een abt
en stichter van een orde: mijter, staf (>>Benedictus) en boek; soms een kerkmodel als
kloosterstichter. Daarnaast onderscheidt hem
het witte hondje (wit vanwege de lichte kleur
van het habijt) waar zijn moeder vlak voor
zijn geboorte van droomde, of een bijenkorf
(vanwege zijn bijnaam; vgl. >>Ambrosius).
Aanvankelijk werd Bernardus geidealiseerd
afgebeeld: j ong, met een korte baard en een
geschoren kruin. Vanaf de 14e eeuw verspreidde zich vanuit Clairvaux een portret
dat men voor een reele weergave hield, gebaseerd op een beschrijving uit ca. 1145 van zijn
eerste biograaf, Geoffrey van Auxerre, die
zegt dat zijn gelaat een strenge, vergeestelijkte schoonheid bezat, een zachte huid, met een
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blos op de wangen; haar en baard lichtrood
van kleur met witte strepen; opvallend mager. Het portret handhaafde zich tot in de i 8e
eeuw.
Uiteraard zijn er ook kleinere en grotere
cycli die te zamen ongeveer honderd scenes
bevatten. De cyclus van het kloosterpand van
de abdij Altenberg bij Keulen had ze alle honderd, ontworpen door de Meester van Sankt
Severin en Anton Woensam uit het begin
van de 16e eeuw. Delen ervan bevinden zich
onder meer in het Schnutgen-Museum te
Keulen. Daarnaast zijn het glasraam met cyclus ca. 1 43 5 in de abdij te Heilsbronn en de
reliefs 1645 van Caravaglia in de abdijkerk
Chiaravalle bij Milaan van belang.
De meest bekende, uit de cycli geisoleerde
scenes zijn de zogeheten 'Doctrina' (Bernardus wordt door Maria die hem verschijnt onderwezen: werken van Filippo Lippi eerste
helft 15e eeuw en Perugino ca. 1494), de
`Amplexus' (de gekruisigde Jezus omhelst
met een arm de geknielde Bernardus: Fernandez, altaar ca. 1600 in het Convento de las
Huelgas Reales te Valladolid), `Bernardus
met de arma Christi' (lij denswerktuigen:
Gotz, altaar 1750 in de cistercienzerproosdij
te Birnau) en vooral de `Lactatio'.
De `Lactatio' heeft alles te maken met metaforen, die de abt zelf en zijn volgelingen
gebruikten om hun intieme relatie met Maria, de moeder van Jezus, te verwoorden, en
Jan Provoost, Maria met Bernardus
van Clairvaux en Benedictus van
Nurcia. Royal Collection,

Hampton Court. Bernardus is
herkenbaar aan de cistercienzer pij,
de staf en de gunst van Maria, die
hem melk uit haar borst op de
lippen spuit. Benedictus draagt het
zwarte benedictijnse habijt, een
staf en het bock met zijn regel.
Beide staven zijn getooid met de
pannisellus, een versierde lap stof
ter onderscheiding van een
bisschopsstaf. Beiden dragen een
monnikentonsuur (kruinschering)
en een nimbus of aureool.
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met een, voor moderne oren bizarre legende.
Maria zou Bernardus verschenen zijn en hem
op zijn gebed: 'Monstra te esse matrem'
(Toon u ons een moeder; een gebed dat al zijn
volgelingen dagelijks zingen), een straal moedermelk op de lippen hebben gespoten. De
ons nu bevreemdende voorstelling is — het
eerst in Spanje — talloze malen uitgebeeld:
miniatuur ca. 1470 in een getijdenboek in het
Catharijneconvent te Utrecht; Meester van
Delft, schilderij ca. 1 Soo in het Catharijneconvent te Utrecht; anoniem paneel ca. 152540 in het Museum voor Schone Kunsten te
Gent; De Grayer, schilderij ca. 1620-25 in het
Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Soms toont Maria alleen maar haar
borst zoals op het paneel met de aandoenlijke
gebaren ca. 1480 van de Meester van het Leven van Maria.
De abt van Clairvaux wenste in zijn kloosters geen enkele versiering, geen overdaad,
zelfs geen vrome afbeeldingen. Het leidde
maar af. In de eerste decennia bouwden zijn
cistercienzers dan ook in Frankrijk en Engeland (Pontigny, Rievaulx of Fountains Abbey) pure architectuur: leeg, strak en hol,
maar zo lucide als de mooiste Egyptische
tempels.
Bernardus liet weinig sporen na in de schone letteren, of het moest zijn in de geschriften
van de vele mystici na hem die hij allen, direct of indirect, gevormd heeft. Geen van hen
was er op uit letterkunde te produceren, maar
bij een aantal hoort men soms de weerklank
van de vurige, gespierde taal van zijn De diligendo Deo (Hoe God te beminnen; ca. 1126),
en altijd de resonans van zijn bruidsmystiek:
bij Eck(e)hart, Dante, Thomas a Kempis,
Saint »Francois de Sales, de pietisten en betrekkelijk recent nog bij een anonieme Franse
karmelietes in het raadselachtige Cum clamore
valido. Noodkreet van de Goddelijke Liefde
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Van Duinkerken z j., 1 937, 1 943 en 1 955 -61 ; Duran 1953; Humpfner 1927; Rafael/Duran 1 953;
Vacandard 1895 en 1910.
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Spoedig na zijn dood en zeker na zijn canonisatie in 1450 ontstonden talrijke legendarische
Vitae en preken, gevuld met aan hem toegeschreven, maar voor meerdere heiligen stereotiepe en verre van originele wonderdaden.
Een deel daarvan kwam terecht in de uitgebreide uitgave van de Legenda Aurea, de
Hystorie plurimorum sanctorum uit Keulen
1483. De meeste historische data zijn nog
aanwezig in Andrea Biglia's De institutis,

der Bernardinus van de orde der minderbroeders; voor 1427) . Het attribuut van de zeer
vereerde franciscaan, die altijd in het wollen
ordekleed wordt afgebeeld, is het tableau,
rond of vierkant, met in een stralenkrans het
teken I x s (iota, eta, sigma: I H S [ous], Jezus;
»Ignatius van Loyola) en een kruisje boven de
H . Aan zijn voeten liggen, als tekenen van het
tot driemaal toe geweigerde bisschopsambt,
drie door hem versmade mijters of een kromstaf. Soms inspireert hem een duff of heeft hij
een model van de stad Siena in de hand. Bernardinus is de patroon van wolwevers (habij t) en beschermt tegen heesheid en longziekten. Dit laatste vanwege een 'ongewoon'
wonder. Door heesheid niet in staat zijn eerste preek af te steken, riep Bernardinus Maria's hulp in, waarna een gloeiende brok in
zijn keel een gezwel wegbrandde.
Interessant is dat kort na Bernardinus'
dood in Siena, waar hij een grote bekendheid
genoot, een typische fysionomie van de man
is ontstaan, die teruggaat op historische trekken en die zich handhaafde tot in de tijd van
de vroege barok. Vergelijking daarvan met
een in het museum te Aquila bewaard dodenmasker bevestigt de historiciteit. Op de portretten houdt de oude franciscaan met een
kaal hoofd en ascetische trekken het beschreven tableau hoog opgeheven in de ene hand,
en in de andere een geopend boek met een
tekst die aanspoort deze wereld te verachten
(meestal Kol. 3,2: 'Zint op het hemelse, niet
op het aardse'; paneel 1444 van Pietro di Giovanni Ambrogi) . Het type verspreide zich in
tientallen variaties, ook als 'Andachtsbild',
over Italie (bijvoorbeeld een houtsnede 1470/
8o in de National Gallery of Art te Washington) . Tijdens de Contrareformatie kwam alle
nadruk te liggen op het naamteken i H s . Cycli tonen meestal de conventionele collectie
wonderen. Van de geisoleerde afbeeldingen
zijn twee fresco's 1427 van Sano di Pietro met
voorstellingen van Bernardinus' preken in de
kapittelzaal te Siena het belangrijkst.

discipulis et doctrina fratris Bernardini ordinis minorum (Werken, leerlingen en leer van broe-

Gaiffier 1 93 5; Mostra bernardiniano 1950.

BERNARDINUS VAN SIENA, een franciscaanse volksprediker, werd in 13 8o als telg uit

de Sienese familie der Albizzeschi te Massa
geboren. Wees geworden werd hij vanaf zijn
zesdejaar in Siena opgevoed. Hij studeerde er
theologie en rechten. In 1402 sloot hij zich
aan bij de strenge observanten van #Franciscus' regel. In 1 404 werd hij tot priester gewijd
en vanaf 1438 zette hij zich als 'vicarius generalis' van de orde in voor die observantie in
Italie en voor de bevordering van de studie in
zijn orde. Hij begeleidde in 1433 de Duitse
keizer Sigismund voor de keizerskroning
naar Rome en spande zich op het concilie van
Florence (1439) in voor de hereniging van de
westerse Kerk met de Grieken. Onder meer
om twistende partijen in Noord- en MiddenItalie met elkaar te verzoenen had hij de gewoonte aan het eind van zijn druk bezochte
preken zijn toehoorders een tableau voor te
houden waarop Jezus' naam geschreven
stond, in de hoop dat haatoproepende partijtekens daarmee zouden verdwijnen. Dit was
voor meerdere partijen aanleiding hem vanwege bijgeloof bij de paus aan te klagen. Hij
werd echter welwillend beoordeeld en kreeg
goedkeuring om het aangewende middel tot
verzoening te blijven gebruiken. Driemaal
sloeg Bernardinus een aangeboden bisschopszetel af. Hij stierf in 1444 te Aquila (hertogdom Spoleto) .

BIRGITTA VAN ZWEDEN
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ate
(of Brigitta) VAN ZWEDEN,
echtgenote en moeder, pelgrim, visionaire en
stichtster van de orde der birgitinessen, werd
in 1302/3 in Finsta bij Uppsala geboren als
dochter van rechter Birger Peterson en de
adellijke Ingeborg Bengtsdotter. Zij huwde
in 13 21 /22 rechter Ulf Gudmarsson en kreeg
acht kinderen, onder wie Catharina van
Zweden. Na zijn dood in 1344 trok zij zich in
het klooster Alvastra (aan het Vattern Meer)
van de cistercienzerorde terug. Daar had zij
visioenen van Jezus, Maria en heiligen, waarvan ze de inhoud dicteerde aan haar biechtvader Petrus Olavi, die voor een Latijnse vertaling ervan zorgde. Vanuit Alvastra stichtte
Birgitta de later naar haarzelf genoemde orde, die zich moest wijden aan de overweging
van Jezus' lijden en aan het medelijden met
Maria, en die volgens haar bedoeling, naar
het voorbeeld van hit door haar bezochte
Fontevraud van Robert d'Arbrissel uit dubbelkloosters moest bestaan: mannen en vrouwen naast elkaar in afzonderlijke kloosters,
maar wel economisch, sociaal en religieus ten
dienste van elkaar. Pausen keurden haar eerste stichting in Vadstena goed; later ook de
orde, maar niet de dubbelkloosters. Toch
werden deze laatste gesticht, zoals `Marienwater' bij Rosmalen, waarvan de bewoonsters in 1 713 naar Uden vertrokken. Tijdens
een pelgrimage naar Palestina in 1372 werden
Birgitta door Maria in een visioen in de geboortegrot te Betlehem — schrijft zij — haarfijn alle bijzonderheden meegedeeld over de
geboorte van Jezus. Haar laatste vertrouwensman publiceerde alle visioenen in 1377,
kort na haar dood in 1373. Haar feestdag is
8 oktober (in Zweden een dag eerder).

BIRGITTA

Het waren Birgitta's visioenen, boordevol
laat-middeleeuwse aandacht voor eindeloze,
uiterst gevoelsmatig beleefde details, die de
iconografie nog lang zouden beinvloeden,
vooral die van Jezus' geboorte (werken van

Meester Gerhard, De Smartenman openbaart zich aan Birgitta,
detail van een altaarstuk, ca.
1 Soo, in de kerk te Appuna in
Ostergotland (Zweden). Op de
banderollen een zeer
persoonlijke dialoog tussen de
jeugdige Birgitta en Jezus.
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Turino Vannini de Jongere ca. 1410 en Giltlinger 1522: Birgitta knielt bij een uitbeelding
van Jezus' geboorte, hier afgebeeld volgens
de beschrijving in haar visioen) en van zijn
lijden (Ecce Homo van een Nederlandse
meester ca. 151 o in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden). Birgitta zelf werd
meestal zittend als abdis met boek voorgesteld in het zwarte ordegewaad met kap,
waarover een 'kroon' (met vijf rode stippen,
herinnerend aan Jezus' wonden), over een wit
onderkleed. Enkele malen wijzen pelgrimsstaf en hoed op haar reizen (schilderij van
de Topler-Marstaller-epitaaf ca. T Soo). Zij
wordt nu eens afgebeeld visioenen ontvangend (miniatuur ca. 1325 in het Liber Celestis,
en Meester Gerhard, altaarretabel ca. 1 Soo nit
Appunta in Ostergotland, Zweden); dan
weer noterend (Brusselse anonymus, SintAnna-retabel ca. 1490); of terwijl zij door een
pans — waarschijnlijk Urbanus vi — met
Christus in een mystiek huwelijk verbonden
wordt (Brabantse schildering ca. 1715 in de
abdij Maria-Refugie te Uden). Durer maakte
8 S houtsneden bij een uitgave van Birgitta's
visioenen uit 1 Soo (herdrukken in 1 502 en
1517) te Neurenberg. Op 19e-eeuwse devotieprentjes komt zij voor terwijl zij de 'arma
Christi' (Jezus' lijdenswerktuigen) omhelst.
Enkele malen kwamen verwisselingen voor
met Brigida van Kildare, een buitenechtelijke
Ierse koningsdochter en abdis ca. 500. Zo liet
John Duncan op een schilderij ca. 1900 deze
Brigida door een engel door de lucht overzee
naar Betlehem voeren.
Adelsten 1951; Birgitta 1986; Collijn 1915-18;
Nordenfalk 1961.

(in Armenie)
dankt zijn grote populariteit eerder aan de
legende dan aan het martelaarschap, dat hij
als bisschop van de stad misschien onder de
felle vervolging van Licinius in het begin van
de 4e eeuw onderging. Volgens zijn legende,
verteld in een Passio en de Legenda Aurea, zou
hij aanvankelijk arts in de stad geweest zijn.
Voor hij met wolkammen uiteengereten en
onthoofd werd genas hij een jongetje dat met
een visgraat in de keel dreigde te stikken en
bezorgde hij, gevangen gezet, vanuit zijn
kerker een vrouw haar door een wolf geroofde varken terug. De vrouw bracht hem in de
gevangenis dankbaar de gebraden kop van
het dier.
BLASIUS VAN SEBASTE

Men viert Blasius daags na Maria-Lichtmis
van 2 februari; vandaar de Blasiuszegen op
die dag, een zegen die met twee (brandende)
kaarsen gekruist voor de keel door de priester
over de gelovigen uitgesproken werd. Blasius
is patroon tegen keelziekten en beschermt velen, zoals boeren en hun huisdieren. Attributen van de bisschop zijn een j ongetj e, een
wolf of een varken en kaarsen, maar meestal
een wolkam met lange tanden (miniatuur in
het Getijdenboek van Catharina van Kleef ca.
1149, en het Graveraden-altaar 1492 in de
dom te Lubeck). Een hoorn gaat terug op
volksetymologie (Blasius en 'blazen'; i4eeeuws beeldje nit de Welfenschatz te Wolfenbi ttel). In het Oosten heeft hij altijd een lang
smal gezicht, Witte haren en een (lange, spitse) baard. Zijn feest valt in het Oosten op ii
februari.
Aan zijn verering in het Oosten beantwoorden ikonen nit Novgorod: Blasius samen met »Georgios als kleine begeleidende
figuren aan weerszijden (ca. 1275) van Maria
en op haar wij zend (15 e eeuw), beide in het
Russisch Museum te Sint Petersburg. Zijn
patronaat over het vee spreekt nit een ikoon
ca. 1395 in het Historisch Museum te Mos-
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kou, waarop hij met de heilige bisschop Spiridon, die herder geworden was, in gesprek is
terwijl een bonte menigte toeluistert. In het
Westen werd hij geeerd met uitgebreide cycli. Een geborduurde cyclus op een koorkap
ca. 1227 uit Sankt Blasien (Schwarzwald; nu
Sankt Paul in Lavanttal) is de volledigste, en
het tweedelige fresco in het Bourgondische
Berze-la-Ville (Saone-et-Loire) ca. 1125 de
mooiste. De Meester van de Catharina-legende beeldde hem, op een zijluik van een triptiek uit het laatste kwart van de 1 S e eeuw, of
als bisschop met staf en een kaarsenmakerswerktuig in de hand (pendant is een »Catharina met een zwaard en een keizertje onder
haar voeten) . Feuerstein beeldde op een werk
uit 1891 in een romantisch realisme het wonder met de visgraat uit.
Janssens 1961.

s1
oorspronkelijk Wynfrith,
werd ca. 672/76 geboren in een niet meer
bekende plaats in Wessex. Na jaren studie in
de abdij van Nutscel (Nuthscelle) wijdde deze Angelsaks zich vanaf 716 gedurende de rest
van zijn leven als monnik-missionaris, aanvankelijk onder de leiding van >>Willibrord,
aan de kerstening van de Duitse landen, in het
spoor van de 'peregrinatio pro Christo'
(mengeling van missioneringsdrang, zwerflust en vaganten->>ascetisme onder de IroSchotten; »Brandaan) . Van de pausen Gregorius i 1 en iii ontving hij de zending en wijding tot aartsbisschop voor de organisatie van
de Kerk in de noordelijke landen. Hij deed dit
vanuit de abdij van Fulda, die hij in 744 gesticht had. In Mainz stond zijn bisschopszetel.
Tij dens een laatste reis in 754 werd Bonifatius
— en met hem 54 medewerkers — to Dokkum
door Friezen met een lansstoot gedood nadat
hij, zo vertelt de legende, met een evangelie-
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Martin Feuerstein, Blasius
geneest een jongetje met een
visgraat in de keel, schilderij,

1891. Verblijfplaats onbekend.
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codex een onverhoedse dolkstoot had afgeweerd.
Het laatste verhaal bezorgde Bonifatius vanaf
ca. 1 Soo als attribuut een met dolk of zwaard
doorboord boek. De Ragyndridis-codex ca.
750 (in het Bischofliches Generalvikariat te
Fulda) houdt men vanwege inkervingen in
de randen voor het boek van Bonifatius,
waarmee hij de slagen van zijn hoofd zou
hebben afgeweerd. Soms ontspringt aan de
punt van zijn kruisstaf (vaak met twee dwarsbalken, teken voor een aartsbisschop) een
bfon, herinnering aan een wonder te Dokkum. Het is wellicht de reden waarom bierbrouwers, voor goed bier van helder bronwater afhankelijk, hem tot patroon kozen.
Bonifatius wordt gevierd op 5 juni.
Vanaf de loe eeuw komt Bonifatius' marteldood (vaak vergezeld van de toediening
van de doop) voor op miniaturen, onder
meer in het Sacramentarium van Fulda kort
voor loon. Afbeeldingen en cycli van zijn leven ziet men vooral in contrareformatorische
omgeving: grafmonument 1710/12 van Neudecker de Oude te Fulda; tiendelige cyclus
1624 van Blootacker aan de zilveren reliekschrijn in de Mariakerk te Brugge. In de 19e
eeuw, tijdens de Duitse Kulturkampf, zijn ze
apologetisch van aard: cyclus en scenes ca.
1840 van de historieschilder Alfred Rethel en
een schilderij ca. 1850 van Veit met de titel
`Einfuhrung des Christentums in Deutschland'. Uiteraard zijn ze het meest frequent in
Germaanse landen, in benedictijnse omgeving en bij zijn bedevaartsoorden: Freckenhorst, Hameln, Brugge en Dokkum. Veel nagevolgd werd een gravure ca. 1615 van
Rafael Sadder met Bonifatius' martelaarschap in het Rijksmuseum te Amsterdam.
J. van Dijck schilderde het tafereel van zijn
dood in 1850-57 (Historisch Museum te Amsterdam) .
Uit dezelfde apologetische geest als de laatste werken komen een ballade, een epos en
oratoria voort van Seidl ca. 18 So, Hoppensack 1886 en Ci1ppers 1926; verhalen van Van

Bolanden (Es wird Licht, 1911) en Hofmann
(Die Donnereiche, 1923); toneelstukken van
Ledroit 1911, Daub (Der Sturtz des Gotterbaumes, 1931) en Fritsch (Irminsul, 1933) en een
oratorium 1891 van Immergrun.
Bonifatius 1954; Lampen 1 949.

BORIS&GLEB,

vertelt een Russische legende uit de 11 e eeuw, waren twee van de twaalf
zonen van de heilige Wolodimer (Vladimir),
die van 987 tot 1015 grootvorst van Kiev was
en in 987 christen werd. Hun moeder Anna
was een Bulgaarse. Na de dood van de vader
werden beiden door handlangers van hun
naar de macht grijpende halfbroer Swiatopolk omgebracht: Boris in zijn legertent bij
Wischgorod met het zwaard; Gleb in zijn
boot op de rivier de Smjadyna bij Smolensk
met een koksmes. Vanwege de lijdzaamheid
waarmee beiden de dood ondergingen werden zij vereerd onder de naam `de twee heilige dulders'.
Al door hun oudere broer Jaroslav, die Swiatopolk overwon, werd de verering ingezet,
die zich vanuit Kiev en Smolensk verbreidde
over heel Rusland. Boris draagt als de oudste
op de talrijke ikonen altijd een baard; Gleb is
als jongste baardeloos. Zij zijn gekleed in
vorstelijk tenue als zij staan. Dan houden zij
als `dulders' hun ongebruikte zwaarden in de
schede (ikoon ca. i3 3 S uit Novgorod) . Zij
zijn in ridderkostuum met schoudermantels
als zij hun paarden berijden en hebben dan
hun lansen hoog geheven (ikoon ca. 1337 uit
Novgorod) . Ze dragen altijd pelsmutsen.
Cycli vindt men in de 14e-eeuwse legendehandschriften (Moskou en Leningrad) en op
de randafbeeldingen van 15e-eeuwse ikonen
(uit Moskou en Novgorod, in de Tretjakov
Galerij te Moskou) . Naast Rusland bescher-
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De heiligen Boris en Gleb,

ikoon, ca. 1335. Historisch
Museum, Moskou.

men Boris en Gleb de ridders en de paarden.
Hun feest valt op 24 juli.
De vader Vladimir, die het christendom
tot in Novgorod en aan de bovenloop van de
Wolga verbreidde, wordt in Rusland vereerd
als 'apostel-gelijke' (vgl. »Helena & Constantijn). Hij staat met zijn zonen in vorstelijke
gewaden afgebeeld op een ikoon ca. I Soo in
de verzameling Korin te Moskou.
Benz 1963.

was een
Ierse monnik uit het graafschap Kerry en abt
van Cluain-Ferta, die veel reisde en talloze
kloosters stichtte. Misschien bezocht hij de
grote »Columba van Hy in Schotland. Hij
stierf ca. S 80. Deze 3renaind moccu Altai (afstammeling van Alte), zo was zijn Ierse naam,
werd beroemd door een 9e-eeuwse reisroman op zijn naam: Navigatio Sancti Brendani
(en latere bewerkingen daarvan) .
Sinds de missionering van Ierland vanuit

BRANDAAN VAN CLONFERT

Rome door de heilige Palladius en »Patricius

De heiligen dragen, ten teken
van hun vreedzaamheid, de
zwaarden in de schede.
Handkruisen duiden op hun
martelaarschap.

(4e eeuw) had zich daar op grond van speciale
sociale verhoudingen een eigen kerktype ontwikkeld, dat gedomineerd werd door kloos
ters, centra van bestuur, cultuur en ascese.
Een van de typische vormen van deze ascese
was de peregrinatio (»Bonifatius); voor Ieren
uiteraard over zee. Christelijke motieven —
men denke aan Abraham die zijn land verliet,
en aan Jezus die zelfs niets bezat om zijn
hoofd op te leggen — zullen een rol hebben
gespeeld, maar stellig ook de reis- en varenslust van eilandbewoners. Het laatste blijkt uit
verhalen met zeereizen, de oudste al uit ca.
700, met berichten over fantastische eilanden
en hun bewoners, soms kluizenaars, vaak
monsters, verwant aan de fauna uit de antieke
Physiologus (2e-3e eeuw). Een christelijke variant op deze `immrama' is de genoemde La-
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Brandaan en zijn monniken
geland op een viseiland,

pentekening uit de Krumauer
Bilderkodex, I 3 5 5 -6 o.
Osterreichische Nationalbibliothek, Wenen. Het schip
van Brandaan en zijn
monniken loopt vast op een
eiland.

De monniken gaan aan land en
brengen er de nacht in de open
lucht door. Brandaan blijft aan
boord. Als de monniken 's
morgens een vuur aanleggen
om vlees te braden begint het
eiland te bewegen. Het blijkt
een grote vis te zijn. Met
behulp van Brandaan bereiken
zij veilig het schip.

tijnse Navigatio, misschien te Trier of in Ierland zelf geschreven: aangestoken door het
verhaal van een monnik Barrindus over een
paradijselijk eiland, dat God beloofd heeft
aan alle heiligen en waar zijn zegsman dichtbij was geweest, ging Brandaan met veertien
monniken scheep om het te zoeken. Terwijl
zij elk jaar op vier eilanden de grote kerkelijke feesten vierden, bereikten zij het na zeven
jaar van — letterlijk — rondzwerven op zee.

Daarbij beleven zij wonderlijke avonturen,
zoals de landing op een eiland dat een vis
blijkt te zijn of de ontmoeting met een zeemeermin. Van drie onvoorzien meegenomen
varensgezellen sterft er een na een zonde, die
vergeven wordt; een bereikt de zaligheid; de
laatste komt in de hel.
Er zijn van het, in wezen diepzinnige, reisbericht van Sinte Brandaan met talloze verborgen connotaties, drie groepen varianten
die alle teruggaan op een verloren gegaan,
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van de Navigatio in strekking verschillend,
Duits gedicht ca. I I S0. Uit de tweede groep —
de eerste is onbelangrijk — zijn van belang het
Heidelbergse handschrift van een i 5e-eeuwse
prozabewerking vanwege de gekleurde pentekeningen, en de oudste druk van het gedicht (1476 bij Anton Sorg in Augsburg) met
herdrukken elders, voorzien van houtsneden.
De derde groep words gevormd door twee
Middelnederlandse gedichten: Van Sente
Brandane en Boec van Sente Brandaen, beide uit
de Ile eeuw. Het grote verschil tussen de Navigatio en de 12e-eeuwse bewerking is, dat in
de laatste Brandaans reis een straf is voor zijn
ongeloof in Gods werk in deze wereld; in de
eerste een uiting van zijn geloof.
Brandaan verhoedt brand en beschermt
ook alle ambachtslieden die met vuur te maken hebben, smeden, bakkers en bierbrouwers. Zijn feestdag is 16 mei. Brandaan werd
echter ook afgebeeld samen met »Nicolaas, de
beschermer van de schippers (16e-eeuws glasraam in het klooster Onze Lieve Vrouwe ter
Potterie te Brugge). Zijn verering en dus ook
zijn afbeeldingen vindt men langs de noordelijke kusten (wellicht zijn `Brandenburg'
en `Brandaris' afgeleid van zijn naam): uit de
i 6e eeuw in kerken te Eixen en Zierzov (in de
voormalige D D R ), te Plevin (Bretagne) en uit
de 1 Se eeuw te Lubeck; en in de Nederlanden
met een brandhaak (schilderij van Van Meunincksnoone 17e eeuw in het genoemde
klooster te Brugge) . In de Sint Jan te 's-Hertogenbosch werd hij op een muurschildering
ca. 1450 afgebeeld als bisschop zittend in vol
ornaat met brandhaak en brandende huizen.
Naast de cycli in de genoemde handschriften
is er een uitvoerige cyclus met korte bijschriften op de laatste zestien folia van de Krumauer Bilderkodex 14e eeuw (Osterreichi=
sche Nationalbibliothek in Wenen) .
De Navigatio werd in 1949 nagedicht door
Aafjes samen met Maartje Draak. `Studio Laren' (in het pand `Brandaan' te Amsterdam)
voerde in 1982 een muziektheaterproduktie
uit onder de naam De reis van Sinte Brandaan.
Gerritsen 1986; Schreiber 1956; Selmer 1 959•

BRUNO DE KARTUIZER werd in 1030 te

Keulen geboren. De naam van zijn familie
was Hartefaust. Hij studeerde te Reims, waar
hij een tijd lang leider van de domschool was.
Later had hij als kanselier van het aartsbisdom
Reims problemen met zijn bisschop Manasses i, die hij om diens simonistische praktijk
(kopen en verkopen van kerkelijke ambten)
aanklaagde. Men koos de aanklager na afzetting van de bisschop als opvolger, maar de
Franse koning had een andere kandidaat. Deze was het en niet Bruno die de wijding en de
zetel ontving. In 1o83 werd Bruno monnik in
een kluis te Seche Fontaine (Langres) . Een
jaar later presenteerde hij zich met zes geestverwanten bij de heilige bisschop Hugo van
Grenoble, die — aangemoedigd door een visioen van zeven sterren — hun het verre dal
Cartusia in de bergen als plaats voor een eremitage aanbood. Daar ontstond La Grande
Chartreuse, nog altijd plaats voor armoede,
stilte en contemplatie in de voor iedere monnik bijna volstrekte eenzaamheid van zijn eigen kluis.
Toen zijn vroegere leerling, paus Urbanus
ii (Odo van Chatillon), Bruno in Togo als
raadsman naar Rome riep, was dat aanleiding
voor de stichting van nog twee kartuizen in
Italie. In i i o i overleed Bruno, die nooit formeel een orde had willen stichten, in de abdij
van Serra di Torre (Calabrie). Pas na zijn
dood stelde Guigo du Chastel ca. 113 o de
orderegel op en in 1170 kwam de goedkeuring ervan door paus Alexander iii.
Vanuit La Grande Chartreuse ontstonden
vele kartuizerkloosters. Op het hoogtepunt
in de 16e eeuw waren er 206, waaronder een
kleine twintig in de Nederlanden (sinds het
einde van de 18e eeuw verdwenen). Bruno's
feest viert men op 6 oktober.
De oudste afbeeldingen van Bruno zijn van
met veel vroeger dan de 16e eeuw. Hij draagt
altijd een wit habijt, vaak met opgezette kap,
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de zeven sterren van Hugo op zijn borst of
een olijftak (Ps. 51,10: antifoon uit het kartuizer officie) . Verder heeft hij een doodskop bij
zich (ascese) of een mijter of een wereldbol
aan de voeten (versterving). Soms houdt hij
de vinger op de lippen, soms de armen gekruist voor de borst (stilte en ingekeerdheid),
zoals bij Francesco de Ribalta die hem op een
schilderij ca. 1600 in het klooster Porta Coeli
te - Valencia bovendien bijna alle attributen
meegaf, terwijl Houdon bij zijn beeld 1766/
67 in de Santa Maria degli Angeli te Rome
dat alles als overbodig wegliet. Cycli, meestal
uit de 17e eeuw, treft men aan in kartuizerkloosters (Le Sueur, 22 schilderijen 16 45 48 voor het klooster te Parijs, nu in het Louvre aldaar) . Hugo staat op het schilderij I S 3 S
van Anton Woensam van Worms naast Bruno en andere heiligen bij een kruisiging van
Jezus, en is hier kenbaar aan zeven sterren
boven zijn hoofd. Zijn visioen werd door Pirot aangebracht in de viering van de kerk van
Saint-Hugues-de-Chartreuse (bij Grenoble)
die de kunstenaar in 1952 -53 in haar geheel
inrichtte en decoreerde.
Een latere volgeling van Bruno, Ludolf
van Saksen (ca. 1350), schreef een uitgebreide
Vita Christi (in 1474 in Straatsburg voor het
eerst gedrukt) die grote invloed had op de
ontwikkeling van de westerse vroomheidsbeleving, onder meer op de Imitatio Christi
van Thomas a Kempis (1418) en op iconografie en literatuur.

Baticle 1958; Lockhart 1985; Lutterveld 1951.

Jean Antoine Houdon, Bruno
de kartuizer, beeld, 1766-67, in
de Santa Maria degli Angeli te
Rome.

C A E C i L I A VAN ROME was een jonge
christin die haar man en diens broer, Valerianus en Tiburtius, tot het christelijk geloof
bracht, om zich samen met hen te wijden aan
de verzorging van de martelaren. De echtelieden Caecilia en Valerianus leidden een
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maagdelijk leven waarvoor zij door engelen
werden beloond met bloemen uit het paradij s. De broers werden gevangen genomen
en onthoofd nadat ze een hoge officier Maximus bekeerd hadden, die ook doodgeslagen
werd. Caecilia weigerde aan de afgoden te
offeren. Daarom probeerde men haar in het
bad van haar huis te verdrinken. Uiteindelijk
trof men haar met drie houwen van het
zwaard. In de drie dagen dat zij daarna nog
leefde, schonk zij haar huis aan de kerk.
Dit romantische verhaal, een legendarische
Passio, eigenlijk een aanprijzing van de ascetische maagdelijkheid, is verzonnen en komt
voor het eerst voor bij de Afrikaanse bisschop
Victor van Vita (tweede helft 9e eeuw) . Mogelijk is de laatste passus de historische kern:
een vrouw als stichter van een kerk. Haar
patronage van de kerkmuziek, muzikanten
en kerkkoren dankt Caecilia aan een misverstand. In de 8e eeuw nam men in de liturgie
rond haar feest op 22 november de tekst op:
`cantantibus organis Caecilia virgo soli domino
decantabat' (terwijl er — tijdens het huwelijksfeest — muziek weerklonk, bezong de
maagd Caecilia slechts haar Heer) . Later
werd dit vertaald en verstaan als: terwijl zij
het orgel bespeelde bezong Caecilia de Heer.
Muziekinstrumenten zijn daarom haar attributen; ook wel een zwaard (reliquiarium ca.
1400 in de Sankt Kunibert te Keulen) of in
veel variaties een bloemenkrans (altaarstuk
1640 van Rafael) .
Een mystificatie ligt ook al ten grondslag
aan beelden zoals dat van Maderna 1599 in de
Santa Cecilia in Trastevere te Rome. In dat
jaar werd daar een sarcofaag geopend. Eerder
elkaar tegensprekende geruchten dan betrouwbare verslagen melden dat men een ongeschonden lichaam aantrof drie vingers van
de rechterhand en een van de linker uitgestoken, teken van een onbeholpen 'theologie'
van•de Drieeenheid.
Bij de vele voorstellingen van een musicerende Caecilia denkt men vooral aan de orgelspelende heilige (met koning David op

Domenichino, Musicerende
Caecilia, schilderij, ca. 16io.
Musee du Louvre, Parijs.
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een tekening van Van den Broeck, wellicht
ontwerp voor een orgelfront van na i S70 in
het museum te New Haven; wuft en dromerig op een werk ca. 1700 van Schedoni in het
Palazzo Capodimonte te Napels, en musicerend met engelen op een schilderij 1893 van
Volz in de Staatliche Kunsthalle te Karlsruhe). De voorstelling haalde zelfs de 18eeeuwse devotieprentjes (als een kokette rococo-dame op dat van Mill uit Augsburg) . Een
cyclus heeft het linker binnenvleugel-paneel
van een triptiek van Hendrik Lunhof (148284; met muzikanten op het huwelijksfeest!).
Valerianus en Tiburtius zien op de timpaan
van Sankt Caecilien nit Keulen (ca. i i 8o) eerbiedig toe hoe een engel de martelares
kroont. Zij poseren met haar op een binnenplaats bij Francesco Botticini op een paneel
ca. 1471. Domenichino schilderde ca. 1614 in
de San Luigi dei Francesi te Rome een serie
fresco's met een levenscyclus van Caecilia.
Alleen al het gebruik om op Caecilia's
feestdag cantates ter ere van haar te laten uitvoeren door koren heeft in de loop der tijd

een bibliotheek van composities doen ontstaan. Veel grote en veel bescheiden componisten produceerden zulke werken: Purcell,
een ode Laudate Ceciliam 1683; Charpentier,
Caecilia virgo et Martyr ca. 1675; Handel/Dryden, dramatisch motet Ode for St. Cecilia's
Day 1738/39; Gounod, Messe solennelle de
Sainte Cecile 1885 (een voorbeeld van de talloze 'missen' in de loop der tijden ter ere van
de heilige gecomponeerd); De Mol, oratorium Sainte-Cecile ca. 1865; Britten, Hymn to
St. Cecilia 1942; Cooke, Ode on St. Cecilia's
Day 1964; Parry, een oratorium ca. 1890 en
Rizzi, een geestelijk spel Ii misterio di Santa
Cecilia ca. 1920. De Donostia schreef toneelmuziek bij Les trois myracles de Sainte-Cecile
1920 van Gheon.
Chaucer nam in The Legend of Good Women (1385; gedr. 1532) een Lyfe of Seynt Cecile
op. In Die neue Cecilia. Letzte Blotter (vgl.
Rousseaus Nouvelle Heloise!) wilde Moritz —
het bleef bij een fragment van een romantische briefroman — in deze Cecilia liefde en

kunst verenigen. Zelf blijkt zij in Die heilige
Caecilie oder die Gewalt der Musik i 8 io-i i van
Von Kleist, wanneer beeldenstormers bij een
overval op het naar haar genoemde klooster
in Aken door de zang van de mooiste Italiaanse mis van de nonnen bedwongen zijn,
de dirigente te zijn geweest. Dat kan alleen
`die Musik' bereiken. Bij Pustet in Regensburg kwam van 1868 tot 1937 het blad Caecilienverein-Organ, en van 1876 tot 1932 de
Caecilienkalender ten dienste van muzikanten
nit.

Cellini 1969; Delehaye 1936; Deville 1934; Van
der Hoist 1935; Mecke 1957; Rademacher 1970.

CARLO BORROMEO (Carolus Borromaeus) was de zoon van Gilberto Borromeo
en Margerita de'Medici, en daarmee lid van
een voornaam, Noorditaliaans bankiersgeslacht. Deze grote promotor van de Contrareformatie werd in 1538 te Arona aan het
Lago Maggiore geboren en als tweede zoon
naar de gewoonte van de tijd vroeg bestemd
voor een kerkelijke loopbaan. Daarom werd
hij op zevenjarige leeftijd al met de kruinschering in de »clerus opgenomen. Nadat hij
zijn studie te Pavia (rechten) voltooid had
werd hij secretaris van zijn oom Giovanni
Angelo Medici die in 1559 onder de naam
Pius iv tot paus gekozen werd. Na verheffing
in I S 6o tot kardinaal-diaken en administrator
van het grote diocees Milaan, volgden — na
een 'bekering' tot een ascetisch leven onder
invloed van de plotselinge dood van zijn
broer Federigo — in 1563 Carlo's priesterwijding en — tegen de canonieke regels in — nog
in hetzelfdejaar, binnen vijf maanden, de bisschopswijding. Doordat hij met zijn sterke
persoonlijkheid een grote invloed had op de
nogal werelds gezinde oom-paus, wist hij deze te bewegen het al een tijd lang vastgelopen
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concilie van Trente weer bijeen te roepen en
— onder leiding van bisschop Giovanni Morone — tot een goed einde te laten brengen
(1562-63). Vanaf 1565 wijdde Carlo zich geheel aan het bestuur van het bisdom, waar
zijn met altijd met vreugde begroete hervormingen, neergelegd in de vanaf 15 82 gedrukte en herdrukte Acta ecclesiae Mediolanesis
(Handelingen in het bisdom Milaan), op
grond van de Tridentijnse conciliebesluiten
voorbeeld werden voor heel Europa. Na het
verval van de laat-middeleeuwse kerk en de
daaropvolgende ontreddering door de protestantse Reformatie was het Carlo Borromeo, die in praktijk en geschriften een nieuwe, vruchtbare methode van pastorale zorg
ontwierp. Van belang daarbij was zijn invloed op de totstandkoming van de Catechismus ex decreto Concilii Tridentini 1566, een
theologisch expose over geloofsbelijdenis, sacramenten en de tien geboden, aangevuld
met gebeden voor priesters. Persoonlijke inzet tijdens de pestepidemieen van 1570 en
1576 verhoogde zijn aanzien. Het verhaal dat
op zijn gebed de aartsengel Michael het pestzwaard in de schede zou hebben gestoken (en
Maria hem een olijftak aangereikt zou hebben) is een herhaling van een soortgelijk gebeuren onder »Gregorius de Grote.
Carlo's succes berust op zijn consequente
bestrijding van misstanden, zijn pastorale toewijding en ascetische levenswijze. Zoals veel
prelaten van zijn tijd was hij een bevorderaar
van de barokke kerkelijke kunst. Hij stierf in
1584 en werd in 16 i o gecanoniseerd. De eerste biograaf was Valerio 1 86. Zijn neef en
opvolger te Milaan, bisschop Federigo Borromeo, werd de stichter van de belangrijke
Biblioteca Ambrosiana (met tienduizenden
handschriften, duizenden incunabelen en
honderdduizenden banden).
De verering van Carlo Borromeo vond in de
landen waar de Contrareformatie doorwerkte (Zuid-Europa en de katholieke delen van
Duitsland) snelle verbreiding. Zijn verering
werd in de 19e en het begin van de Zoe eeuw

aangewakkerd door populaire biografieen
onder meer van Orsenigo, en door een in
Duitsland overigens — vanwege concrete toepassing aldaar van bepaalde passages op protestanten — fel bekritiseerde encycliek van
»Pius x bij het derde eeuwfeest van de canonisatie Editae saepe 1910. De bisschop werd
patroon van de zielzorgers en de seminaries
en beschermde tegen de pest. Zijn feestdag is
4 november.
De fysionomie van de heilige gaat terug op
een dodenmasker in het kapucijnerklooster
Porta Monforte te Milaan. Hij had een grof
gezicht met hoog rondend voorhoofd, een
grote neus en felle ogen. Op de afbeeldingen
draagt hij een kleine, donkere ringbaard en
een krans haar rond een kalend hoofd. Figini
schilderde ca. z 600 portretten — onder meer
in de Ambrosiana — met deze trekken. Reni
en Crespi stelden hem in de eerste helft van de
17e eeuw op hun schilderijen in de San Carlo
ai Catinari te Rome en het kartuizerklooster
Certosa bij Pavia voor als rood getoogde kardinaal. Vaak werd hij op schilderijen afgebeeld in gebed, terwijl hij het lijden van Jezus
overdenkt, onder meer door Castelli ca. 16 i o
in de San Carlo alle Quattro Fontane te Rome (in een nis met engel), Zurbaran ca. 165o
(voor een reliek van een kruisnagel) en Carracci ca. 1S90 (in extase). De boetende Borromeo werd met doodskop en gesels uitgebeeld
door Christian (beeld 1772), Egid Quinn
Asam (stucwerk 1738 aan het hoofdaltaar in
de ursulinenkerk te Straubing; met pestpijlen: »Cosmas & Damianus, Sebastianus), en
Da Varallo (schilderij ca. 161 S in de kerk te
Cellio; met een kruisreliek en een strop om de
hals) .
Grote 17e-eeuwse cycli met details uit
Borromeo's levensloop, zijn activiteiten als
hervormer en ziekenverzorger en postume
wonderen bevinden zich in de dom te Milaan; uit 1730 zijn en reliefs van Mader in de
Karlskirche te Wenen en uit 1776 fresco's van
Knoller in de abdijkerk te Volders (Innsbruck). Onder de afzonderlijke scenes domineert de uitbeelding van zijn zorg voor de
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pestlijders, vooral in Italie: onder meer schilderij en van Borgianni 1611-12 in de San
Adriano te Rome, van Bissoni ca. 161 S in de
San Canziano te Padua, van Sjkreta 1647 in
de Nationale Galerij te Praag, van Quellinus
1694 in het begijnenklooster te Mechelen, en
een gewelffresco 1745 van De Mura in de
Santa Chiara te Napels. Boeyermans liet hem
op een schilderij ca. 166o in het Museum voor
Schone Kunsten te Gent de zieken de communie brengen. Werken van Commodi ca.
1600 in de Chiesa della Compagnia te Cortona, Vouet ca. 1630 in de Kon. Musea voor
Schone Kunsten te Brussel en Jordaens ca.
165o in de Sint Jakob te Antwerpen tonen het
visioen met Michael (en Maria) . Het schilderij ca. 1515 /20 van Crespi in de Santa Maria
della Passione te Milaan, waarop Borromeo
onder een uiterst sobere maaltijd in lectuur
verdiept is, herinnert aan zijn strenge, ascetische levenswijze.
Ferretti 1923; Galbiati 1941; Rosci 1964.

CASSIANUS VAN IMOLA, waarschijnlijk
gemarteld in 304 tijdens vervolgingen onder
Diocletianus, verdient vermelding vanwege
de opmerkelijke wijze waarop deze leraar in
de stenografie uit het einde van de 4e eeuw
naar verluidt de dood zou hebben gevonden.
Toen zijn leerlingen van de school te Forum
Cornelii (Imola, in de Romagna) ontdekten
dat Cassianus christen was, grepen zij hem en
staken hem dood met de stalen stiletten waarmee zij hun wastabletten beschreven.

Cassianus wordt voor het eerst ca. 403 vermeld in de 9e hymne van het Peristephanon,
gedichten `over [martelaars]kronen' van de
hand van de Spaanse dichter Prudentius, die
daarin van zijn bezoek aan het graf te Imola
vertelt, en in het Martyrologium Hieronymia-

nus, een martelarenkalender op naam van
»Hieronymus, in werkelijkheid ca. 45o door
een onbekende in Midden-Italie uit ouder,
vooral Romeins materiaal samengesteld. Een
middeleeuwse legende uit de 12e eeuw maakte van Cassianus de eerste bisschop van Sabiona (Saben bij Brixen in Zuid-Tirol), waardoor hij de, overigens pas vanaf de 18e eeuw
zeer vereerde patroon van deze steden en van
Tirol werd. Men roept hem aan bij allerlei
problemen; zijn feest valt in het Westen op 13
september. Dezelfde marteldood door de
hand van heidense leerlingen wordt ook van
anderen verteld: een legendarische Felix in
Pincis (op de Monte Pincio te Rome; »Felix
& Adauctus), Marcus van Arethusa en Artemas van Puteoli (Pozzuoli bij Napels) .
De oudst bekende afbeelding van Cassianus beyond zich bij zijn graf te Imola, waar
Prudentius van de 'aedituus consultus' (koster) uitleg kreeg van wat hij — `colorum picta
imago' (in kleur afgebeeld) — voor zich zag:
een deerlijk doorstoken martelaar omringd
door een grote groep scholieren die hem doden. Later werd hij als bisschop voorgesteld
met een geopend boek (15 e-eeuws fresco in
het bisschoppelijk museum te Brixen) of als
leraar (Aspertini ca. 1510). Slechts zelden
vindt men een cyclus (reliefs 1498 aan een
vleugelaltaar in de Sankt Kassian te Regensburg en gewelffresco's 1746 -52 van Troger in
de dom te Brixen) . De moordpartij wordt
getoond op 18e-eeuwse devotieprenten,
waarbij een bisschopsstaf aan Cassianus' voeten ligt.
Felix in Pincis staat afgebeeld op een miniatuur ca. 1495 in het Breviarium Mayer
van den Bergh in het gelijknamige museum
te Antwerpen (in koorhemd, met een boek in
de hand, samen met zijn jongere broer, een al
even legendarische Romeinse priester Felix).
Het martelaarschap van Artemas werd in
beeld gebracht door Lanfranco op een schilderij ca. 163 5 in de kathedraal te Pozzuoli.
De historicus Flodoard van Reims beriep
zich in zijn gedicht ca. 940 over Cassianus op
Prudentius' hymne. Een Russische volksver-
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telling werd in 1962 naverteld door Van der
Meer: na hun dood stijgen Cassianus en »Nicolaas samen op naar de hemel. Cassianus'
wonden stralen en Nicolaas bewondert hem.
Op hulpgeroep keert alleen de laatste om en
helpt een Boer zijn vastgelopen wagen uit de
modder te trekken. Als Nicolaas beschaamd
en met slijk bespat in de hemel komt blijken
echter Cassianus' tekens minder fel te stralen
en — de pointe — Nicolaas krijgt van zijn Heer
vier feesten per j aar (sterfdag, translatie, kerkwijding, votieffeest) en Cassianus, omdat hij
met hielp, slechts een om de vier jaar (29 februari; in Rusland) .
Van der Meer 1962; Sparber 1942.

taal, alsmede een Libro della divina provvidenza
(meestal Dialogo genoemd; 1377 - 78). Daarin
deelt zij het fundament van haar vroomheid
en later ook van haar (kerk)politieke activiteiten mee, namelijk haar visionair beleefde
relatie tot Jezus: als zij haar kleed aan een
arme heeft gegeven, krijgt zij een hemels
kleed daarvoor van haar Bruidegom terug;
van hem ontvangt zij de ring als teken van
intiemste vereniging; hij ruilt met haar zijn
hart en — als hij haar voor de keuze stelt tussen
een gouden kroon of een kroon van doornen
— kiest zij, om aan hem gelijkvormig te zijn,
de laatste; van hem ontvangt zij niet alleen

troost en zelfs de communie, maar ook — volgens haar biechtvader, de dominicaan Raimond van Capua — in 1375 de tekens van zijn
kruiswonden in haar lichaam (stigmatisatie;
vgl. »Franciscus van Assisi). Haar zeer gepas-

CATERINA BENINCASA VAN SIENA

werd in 1347 in deze stad geboren. Zij was
het voorlaatste van 25 kinderen van een textielverver, Jacopo Benincasa, en diens vrouw
Lapa Piagenti. In het door de commercie
sterk op het openbare leven gerichte en politiek geengageerde gezin viel het meisj e van
jongsaf op door haar levenshouding. Zij was
uitermate vroom, mooi, eigenzinnig en vastberaden en zij ontving visioenen. Pogingen
van haar moeder om haar uit te huwelijken
wees zij af, gegrepen als zij was door het ideaal van de vroegchristelijke asceten: een exclusieve, spirituele relatie tot Jezus (bruidsmystiek; »maagden) . Toen zij 16 jaar was
sloot zij zich aan bij een leken-vrouwenbeweging rond de orde van »Dominicus, de
`mantellate', zo genoemd naar de zwarte
mantels die zij over een wit onderkleed droegen. In dit milieu kon Caterina zich wijden
aan mystiek gebed, armen- en ziekenzorg en
aan andere sociale activiteiten.
Van haar zijn 381 brieven (soms aan drie
secretaressen tegelijk gedicteerd) bewaard gebleven, geschreven in vaak zeer felle en fraaie

sioneerde vroomheid en de aantrekkingskracht die zij op velen uitoefende veroorzaakten problemen: zij moest zich in 1374 te
Florence voor het Generaal Kapittel van de
orde verantwoorden — en deed dat met succes. Voortaan werkte zij samen met de zojuist
genoemde ordegenoot en biechtvader, die in
1385-95 haar leven beschreef (in de niet altijd
betrouwbare Legenda Maior) . Het was haar
liefde tot Jezus, die haar inzet als verzorgster
bij het uitbreken van de pest in 1374 mogelijk
maakte tot zij er zelf door besmet ' raakte.
Haar mystieke visie op Jezus -en zijn band met
de Kerk bepaalden haar belangrijke rol in de
heilloze situatie waarin de christenheid zich in
de tweede helft van de 14e eeuw beyond.
De eerste jaren van Caterina's eeuw waren
getuige van het hoogtepunt van de wereld-

lijke macht van het pausschap. Bonifatius
viii meende onbeperkt zijn politieke wil op
te kunnen leggen aan vorsten, landen en steden. Caterina's dagen belee^den echter ook
het begin van een immens dieptepunt. Politieke verwikkelingen te Rome dwongen Bonifatius' opvolgers hun zetel in 13 09 naar
Avignon te verplaatsen, waar zich een nieuw
kerkelijk centrum ontwikkelde. Bijna zeventig jaar bevonden paus en curie zich daar, ten
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nadele van het kerkelijk leven, onder bescherming maar ook in de macht van de
Franse koningen. Vanaf ca. 1375 zette Caterina zich — reizend, schrijvend, bemiddelend —
in om de paus te bewegen naar Rome terug
te keren en spoorde door gesprekken en brieyen velen ertoe aan in de Kerk de gewenste
hervormingen door te voeren. Toen Gregorius xi in 1376 inderdaad — ondanks Italiaans
verzet en dreigementen een tegenpaus te kiezen — naar Rome terugging, was het wederom aan Caterina te danken dat er op dat moment nog geen schisma uitbrak. Na de dood
van Gregorius werd op een rechtmatig, maar
bizar conclaaf in maart 1378 een Frans-Italiaanse bisschop tot paus gekozen (Urbanus
vi). Vanwege de door deze paus al te drastisch doorgevoerde hervormingen kozen
Romeinse kardinalen nauwelijks een half jaar
later toch een tegenpaus. Caterina vertrok
naar Rome en beijverde zich om de aanhang
van Urbanus onder vorsten, bisschoppen en
kardinalen te steunen en te vergroten. Het
debacle van het Westers Schisma met zijn nasleep tot 1449 (twee of soms drie pausen met
hun aanhang in een hopeloos verdeelde en
uiterst onzeker geworden Kerk), maakte Caterina slechts kort mee. Zij stierf op 29 april
1380 te Rome, 33 jaren oud. Haar graf bevindt zich onder het hoofdaltaar van de Santa
Maria sopra Minerva aldaar.
Caterina werd in 1461 gecanoniseerd, in 1866
uitgeroepen tot tweede patroon van Rome
en in 1939, onder de dreiging van de Tweede
Wereldoorlog, met »Franciscus tot beschermster van heel Italie. In 1970 verhief
men haar tot `doctor ecclesiae' (kerklerares) .
Zij werd de patrones van stervenden en wasvrouwen; men riep haar aan bij hoofdpijn en
bij de pest. Voor de ontwikkeling van het
Italiaans waren haar geschriften van groot belang. Haar attributen zijn doornenkroon,
kruis, lelie, boek of vlammend hart, soms een
doodshoofd. Zij werd afgebeeld in het ordegewaad der dominicanessen (wit kleed, zwarte mantel), vaak met de stigmata in handen en
voeten. De feestdag valt op 3o april.

Andrea Vanni, Caterina van
Siena, fresco, eind 14e eeuw, in
de San Domenico te Siena.

De heilige, terzijde gebogen en
in zichzelf gekeerd, draagt het
derde-orde-gewaad van
Dominicus en, als teken van
haar maagdelijkheid, een
lelietak.

CATERINA VAN SIENA

Andrea Vanni schilderde aan het einde van
de 14e eeuw in de San Domenico te Siena een
fresco met een portret van Caterina. Een jonge vrouw in de reeds aangegeven dracht (in
dit geval ook met een om het hoofd geslagen
doek waarvan een zij de rechts tot aan het
middel afhangt) houdt een bloeiende lelietak
in de linkerhand. Haar juist door de hoofddoek vrijgelaten, ovale gezicht is scherp getekend met een fijne, lange, rechte neus, grote
oogkassen en bijna gesloten ogen, die afwezig
schuin omlaag kijken, en een wat samengeknepen mond boven een kleine spitse kin;
smalle wangen. Fra Angelico, die haar ca.
1437 met een doornenkroon schilderde,
beeldde haar eerder, in 1425/3 5, of met lelie,
bock en hart. Dat werd het meest gevolgde
type. Weergaven onder meer met kruisbeeld
(Ghirlandaio, altaarvleugel ca. 1490), met
doodshoofd (aan Allori toegeschreven schilderij ca. 1600), en met een overwonnen demon (Antoniazzo Romano, fresco ca. 1 495)
zijn uitzonderingen. Ongewoon is ook de
voorstelling van Caterina met de tiara (pauselijke driekroon) op een mozaiek ca. 188o van
Seitz aan het graf van de door de Franse legers
in 18 So uit Rome gedeporteerde Pius ix in
de San Lorenzo te Rome. Niet zelden wer-
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die haar de lijdenstekens zendt; Pius ii die
haar canoniseerde bevestigt de gebeurtenis
via een banderol met de tekst: `Stigmata passa
fuit' (zij heeft de stigmata ondergaan). De
stigmatisatie werd verder afgebeeld op schilderijen van Beccafumi I S I 3 -I 5 en van Battoni ca. 1750. De overdracht van de doornenkroon komt voor op schilderijen van Bissolo
ca. 1 520 en van Crespi ca. 161 S. Op een anoniem werk ca. 1710 in het dominicanessenklooster te Diessen (Ammersee) roepen
pestlijders, onder wie haar biechtvader, die
haar zijn pestbuil toont, de verheerlijkte heilige aan die zich te midden van attributen dragende engelen bevindt.
Cycli tonen voor het grootste deel momenten uit de mystieke ervaringen, de zorg
voor de zieken, haar bemoeienis met de kerkpolitick en aan haar toegeschreven wonderen, ingeraamd in de afbeeldingen van haar
opname in de derde orde van Dominicus en
van haar levenseinde en canonisatie. Men
denke aan panelen ca. 1425 van Giovanni di
Paolo; fresco's uit dezelfde tijd van Giovanni
del Pacchia in het Casa di Santa Caterina en
van Sodoma en Francesco Vanni in de Santo
Domenico, beide te Siena; een 18e-eeuws
anoniem schilderij in de Santa Caterina te

den — vooral vanaf het einde van de i 4e eeuw

Rome en reliefs 1962 van de Siciliaan Messi-

— de stigmata aangeduid (Beccafumi, schilderij ca. 1505 in de Accademia te Siena) .
Belangrijke scenes zijn vooral momenten
uit Caterina's mystieke ervaringen zoals het
mystieke huwelijk, altijd opgevat naar het
voorbeeld van afbeeldingen van dezelfde ervaring van »Catharina van Alexandria: Pisanees paneel ca. 1385 in het Museo Civico te
Pisa; Giovanni di Paolo ca. 1425; Fra Bartolommeo I5 I i; Lorenzo da Sanseverino ca.
1490 (met het kind Jezus op Maria's schoot)
en Heerschap 166o (met Dominicus — of haar
biechtvader? — en een musicerende David) in
het Catharijneconvent te Utrecht.
De stigmatisatie werd eenvoudig maar
zeer illustratief afgebeeld op een paneel 1 499
in de Biccherna te Siena. Hierop knielt de
mystica voor een altaar met de Gekruisigde

na aan haar Monumento Commemorativo
aldaar, langs de laatste weg die de heilige aflegde van haar huffs aan de Via Papale naar de
Sint Pieter.
Delarouelle 1948; Dupre-Theseider 19o; Fawtier/
Canet 1948; Feretti 1924; Gillet 1946; Kaftal 1949.
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CATHARINA VAN ALEXANDRIE was
volgens de legende een begaafde en ontwikkelde, Egyptische koningsdochter (Ecatarina,
Aeikatarine = altijd reine) . In het begin van
de 4e eeuw is zij onder keizer Maxentius in
Alexandria gemarteld. Het verhaal van haar
geschiedenis heeft geen enkele betrouwbare
grond, of het moest zijn een pas laat aanwijsbare verering, die weer teruggaat op een
Griekse, legendarische, in de 8e eeuw in het
Latijn vertaalde Passio uit de 6e/7e eeuw. In
de ioe eeuw bleken haar relieken te rusten in
het beroemde, al veel oudere Sinaiklooster in
de Negev dat haar naam draagt. In Rome, bij
de San Lorenzo al Verano, vond men onlangs
een fresco uit het midden van de 8e eeuw,
met daarop de heilige onder de naam Sancta
Ecaterina (samen met Maria) .
Een tekst, waarin Catharina belooft voor
alien die haar aanroepen effectief bij God te
zullen pleiten, heeft haar in de middeleeuwen
geliefd en beroemd gemaakt: ze was na Maria
de meest vereerde heilige vrouw. Een toevoeging aan de Passio vertelt over haar mystieke verloving met Jezus in tegenwoordigheid van Maria, een thema dat op andere
Catharina's werd overgedragen: »Caterina
van Siena; Catharina van Bologna (i Se
eeuw), van Racconigi en Catharina de' Ricci
(i 6e eeuw) .
De legende kent veel bijzonderheden over
Catharina's geboorte enjeugd, het onderricht
dat zij ontving van eremieten, haar bekering
en doop, de `verloving', het verhoor voor
keizer Maxentius, een dispuut met filosofen
die tegen haar het onderspit dolven, allerhande martelingen waaronder radbraken (waarbij de bliksem of engelen het rad spleten),
uiteindelijk de onthoofding, de overbrenging
van haar lichaam naar de Sinai en de apotheose van haar ziel.

Catharina werd de patrones van allen die lets
met wetenschap te maken hebben, vooral

van filosofen, theologen en advocaten, verder
van modistes en naaisters (de Parijse Catherinettes) en van allen die op een of andere maflier met raderen werken (wagenmakers, molenaars) . Men riep haar aan tegen alle
mogelijke ziekten, vooral hoofdpijn. Haar
feestdag is 25 november. Zij wordt voorgesteld als een jonge, gekroonde vrouw met los
hangende haren. Haar attributen zijn een staf
met kruis, boek, zwaard, palm, een meestal
gebroken rad en onder haar voeten vaak een
overwonnen keizertje. Uit honderden voorbeelden: een glasraam uit het einde van de 13 e
eeuw in de Johanniterkirche te Munchenbuchsee (Zwitserland; met zwaard, palm en
kroon); Boheemse meester, paneel voor 1368
in de Burgkapelle te Sternberk (Tsjechoslowakije; met zwaard en rad); houten beeld
1500-30 in de kerk te Zwillbrock in Duitsland ten noorden van Winterswijk (lezend in
boek, zwaard op overwonnen keizer, en rad);
met een immens rad: Caravaggio's schilderij
ca. 1598. Op vroege ikonen werd zij staande
als een van de heilige keizerinnen uitgebeeld
(Cappadocische fresco's i oe/ i i e eeuw; ikoon
I i e eeuw in het Catharina-klooster op de Sinai); later nam men in het Oosten de westerse
attributen over bij een tronende heilige
(ikoon ca. 1665 in het Byzantijns Museum te
Athene) . In de middeleeuwen is zij vaak in
gezelschap van groepen >>maagden, als patrones van de schenkster van het kunstwerk
of met willekeurige heiligen afgebeeld: timpaan 1190 -1200 in de Marienkirche te Gelnhausen bij Frankfurt; Jan van Eyck, huisaltaartje 1437 in de Pinakothek te Dresden en
Lochner, paneel ca. 1445: met »Hubertus en
de martelaar Quirinus van Neuss (ca. 130,
begraven in de Praetextatus-catacombe te
Rome; hier als middeleeuwse ridder voorgesteld).
Cycli, opgebouwd uit een keuze uit een
Masolino da Panicale, Catharina
van Alexandria in dispuut met de
filosofen, fresco, ca. 1430, in de

San Clemente te Rome.
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kleine veertig scenes uit de Passio en latere
legenden, vindt men op ikonen (12/13e eeuw
met twaalf randscenes, Sinaiklooster), muurschilderingen (ca. 1225 met een zestigtal scenes in de Heilig-Grafkapel van de kathedraal
te Winchester), gewelfschilderingen (einde
13e eeuw in Sankt Maria Lyskirche te Keulen), altaren (Michael Wohlgemut 1485/90 in
de Sankt Lorenz te Neurenberg) en ramen
(13 e eeuw te Chartres) . Soms werd haar leven in zijn geheel afgebeeld (Meester van de
Catharina-legende ca. 1470-15oo; retabel van
de Meester van Bat ca. 1420 in het Kereszteny
Museum te Esztergom, Hongarije), meestal
echter alleen het verhaal van haar martyrium:
fresco 14e eeuw in de Sankt Prokulus te Naturns, Zuid-Tirol; Masolino da Panicale, fresco ca. 1430 in de San Clemente te Rome;
Joachim Patenier, paneel ca. 1500 in het
Kunsthistorisches Museum te Wenen (in een
weids landschap) .
Als losse scene overheerste vanaf de i 4e
eeuw de voorstelling van Catharina's mystieke verloving (»maagden), zo goed als altijd
met het Jezuskind meestal op de schoot van
Maria (Memling, retabel 1475/79 in het Sint
Janshospitaal te Brugge; Lucas Cranach de
Oudere, paneel 1516, met Dorothea, Margarita en Barbara, samen de 'Virgines Capitales', » maagden; Cerezo, schilderij 166o in de
kathedraal te Palencia) of soms op de schoot
van een Sint-Anna-te-Drieen (Meester van
de Heilige Maagschap, ca. 1479 in het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen); een enkele
maal met, de volwassen Christus (Giorgio di
Biondo, retabel ca. 1375). Daarnaast komen
ook het dispuut met de filosofen (Provoost,
schilderij 1515/25 in Museum Boymans-Van
Beuningen te Rotterdam) en haar apotheose
voor (Van Poelenburgh, schilderij ca. 1650 in
het Centraal Museum te Utrecht) .
Een Bretonse bewerking van de Catharinatekst uit de Legenda Aurea, die in 1576 gedrukt werd, eindigt na een rake schildering
van de dramatis personae met een verhaal
over een naar de Sinai gepelgrimeerde monnik, die daar zo vurig bad dat hij er een vin-

gerkootje van de heilige als reliek ontving.
De humanist Pietro Aretino schreef in 1540
een fraai en dramatisch leven van Catharina.
In de 16e eeuw was de opvoering van Catharina-stukken populair, ongetwijfeld vanwege haar vermeende koninklijke afkomst,
de triomfantelijke momenten in het dispuut
van de maagd met de filosofen en haar martelingen. Jezuietenauteurs leverden daar de teksten voor: een anonymus in 1572; Sonhovius
in 1573 (spel met vijftig acteurs en honderdvijftig figuranten) en een andere anonymus,
wiens stuk in 1602 in Ljubljana werd opgevoerd. Het spel ca. 1650 van de hand van
Nathalie Maryschkina, echtgenote van tsaar
Aleksej, stond nog in dezelfde traditie. Voor
het stuk van Puget de la Serre ca. 1640 maakto Jerome David ontwerpen voor het decor,
die bewaard bleven.
Rossi (Santa Catarina alla rota ca. 1635),
Predieri (1709) en Feo (1714) componeerden
oratoria op het martyrium van Catharina.
Zowel het mysteriespel van Liebling als het
muziekdrama van Tinel (met als frontispice
op de partituur een Catharina van Janssens in
de stijl van de School van Beuron) ontstonden in 19o8.
Bremond 1926; Ottone 1940; Sauer 1906; Schroder/Kuppers 1965; Weigand 1 939.

C H R I S T O F F E L (Christophoros) was vanaf
de 5 e eeuw misschien wel de meest populaire
heilige onder de christenen. Van de oudste
afbeeldingen tot de plaques die tot voor kort
het auto-dashboard van zijn beschermelingen
sierden, zijn er getuigenissen van dat hij de
toeverlaat was van reizigers en — in de moderne tijd — van de automobilisten. Zijn verhaal
is een ingewikkeld produkt van voor-christelijke opvattingen en vrome fantasie. In de 5e
eeuw werden te Chalcedon (aan de oostelijke
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oever van de Bosporus) relieken van een verder onbekende martelaar Christophoros vereerd. Zijn naam betekent: Christus-drager,
toepasselijk voor een martelaar, die volgens
christelijke opvattingen door zijn sterven aan
Jezus gelijk wordt. In de gnostieke Akten van
Bartolomeus (Se eeuw, Egypte) worden
apostelen op hun refs door Partie begeleid
door een man, Christianus, een van de daar —
naar men aannam — wonende `kynokephaloi', reusachtige menseneters met hondekoppen. Een op deze wildeman gelijkende Reprobus werd — in een oosterse Passio uit de 8e
eeuw — door hen gedoopt en kreeg naast de
naam Christophoros (van zijn soortgenoot
uit de genoemde Akten) ook de menselijke
spraak. Hij predikte, verrichtte wonderen zoals het laten ontspruiten van zijn dorre reisstaf, bekeerde koning Dagus (Decius?) en was
in de kerker bestand tegen bekoringen van
meisjes, die hij tot bekering bracht en die met
hem de marteldood stierven. Tenslotte
kwam hij, ongeschonden door vele martelingen (een op de heilige afgeschoten pijl trof
daarbij de koning; vgl. > Cosmas & Damianus; Sebastianus), om door het zwaard. Volgens een andere versie echter werd hij in een
rivier gegooid. Alle tegenstanders van de
held gaan vervolgens ten onder. De latere,
westerse versie van de legende, die 'canineus'
(hondachtige) las als 'cananeus' (man uit Kanaan), maakte van de kynokefalos een milde
reus uit het Heilig Land en haalde de scherpe
kanten van het eerste verhaal af.
Andere contaminaties en interpretaties van
namen leidden tot de voorstelling als was de
man, nu Offerus genoemd, een bereidwillige
reuzehelper van pelgrims, die hij — verlangend in dienst te staan van de machtigste onder de heersers — op aanraden van een eremiet
over een moeilijk doorwaadbare rivier zette.
Als dan op een dag Jezus in de gedaante van
een kind zijn hulp nodig heeft, wordt midden
in de stroom deze last zo zwaar, dat hij, nu pas
echt Christophoros, bijna bezwijkt. Hij herkent zijn Heer en wordt gedoopt. Het verhaal sluit met zijn prediking en marteldood.

Zowel de Legenda Aurea als een Zuidduits
Christoffelgedicht, beide uit het midden van de
13e eeuw, vermelden voorafgaand aan het
verslag van zijn marteldood het laatste verhaal. Het heeft zich — met uit de I Ze eeuw
stammende afbeeldingen aldaar — vanuit de
Oostenrijkse Alpen over Europa verbreid.
Misschien heeft hier het reeds bestaande beeld
de legendevorming beinvloed. Voorstellingen van Christoffel als jonge soldaat en/of
martelaar berusten op een verwisseling met
een andere Christophorus, de wapendrager
van Diocletianus, die in 303 op de brandstapel zou zijn gestorven.
In het Westen genoot Christoffel in de
middeleeuwen een immense populariteit als
patroon van pelgrims — met Jakobus de
Meerdere, met wie hij zijn feestdag deelde
(27 juli) — van reizigers en stervenden en als
beschermer tegen een onzalige dood en tegen
de pest (pijl). Daarnaast was hij op grond van
allerlei momenten uit zijn legende de voorspreker van de beoefenaars van een grote
reeks beroepen, zoals voerlui, veermannen en
zeevarenden (vanwege zijn beroep), atleten,
mijnwerkers, timmerlieden en sjouwers
(vanwege zijn grote kracht), fruitkwekers
(zijn ontspruitende staf), mijnwerkers en
schatgravers. Rijmpjes spoorden iedereen
aan dagelijks naar de bij de uitgang in de kerken afgebeelde reus op te zien: `Christofori
faciem die quacumque tueris / illa nempe die
morte mala non morieris' (Als je elke dag
Christoffels gelaat beziet / treft j e die dag het
boze sterven niet) .
Zijn attributen zijn het Jezuskind en een
grote staf, die soms tot een palmboom met
vruchten uitgroeide. De volksverering van
Christoffel bleek bestand tegen de rationele
kritiek van humanisten (Erasmus in Enchiridion), van reformatoren (Luther in Tischreden,
waarin een spirituele interpretatie van het
verhaal wordt voorgestaan) en van verlichte
geesten in de 18e eeuw. Een opleving van zijn
patronaat over deelnemenden aan het gevaarlijke snelverkeer ca. 1950, blijkend uit autozegeningen juist voor het vakantieseizoen, kon-
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den echter zijn rigoureuze verwijdering uit
de Romeinse kalender in 1969 — op grond
van gebrek aan historiciteit — niet voorkomen.
Het Menologion (gebedenboek) van Basilius i 1 ca. 990 verbood kynokefale Christophoros-ikonen. Ze moeten dus voor die tijd
reeds bestaan hebben. En ze bleven (17eeeuws fresco in het Rosjenklooster te Melnik
in Bulgarije; 18e-eeuwse Griekse ikoon te
Recklinghausen; met Stephanus) — ondanks
een in de 18e eeuw in Rusland herhaald verbod — gemaakt worden tot in de Zoe eeuw
(ikoon 1958 uit het Meteora-klooster te New
York). De legende werd daartoe aangepast.
Niet de hondekop-reus wordt bekeerd, maar
de christen Christophoros kreeg bescherming
tegen duivelse bekoringen door een misleidend en afschrikwekkend uiterlijk (vgl.
>>Ontcommer). Op ikonen verschijnt Christophoros behalve als kynokefalos ook als een
strijder met rode mantel, lans en zwaard
(Russische 16e-eeuwse ikoon in het Historisch Museum te Moskou) of met een misvormd gezicht (ikoon ca. 1600 in de Tretj akov Galerij aldaar) of met de hondekop op
een schaal, die dan op zijn bekering duidt: het
afleggen van zijn vroeger leven.
Christoffel werd in het Westen altijd als
reus voorgesteld. Groot, soms nog zonder
Christuskind (muurschildering ca. 1007 in de
kerk van San Vicenzo in Galliano bij Como:
precies 12 el, zoals de Legenda Aurea zegt) . In
de 13e eeuw droeg hij niet alleen het kind
maar had hij vaak ook zelf trekken van Christus (miniatuur ca. 1200 in het Psalterium van
Zwiefalten) . Vanaf het midden van de 12e
eeuw werd ook de nieuwe, meer uitgebreide
versie van de legende gevolgd: Christoffel als
Christus-drager (muurschildering ca. 1145 in
de kerk te Hocheppan in Tirol). Dat blijkt uit
toevoeging van realistische elementen: rustig
of kolkend water, moeizaam torsende houding, hoog opgeschorte kleding, stoffering
van het landschap en altijd ergens de eremiet
met een lantaren (Rubens ca. 1612) . Soms
werden de betekenis en daarmee de last en de

Christoffel als kynokefalos (met
een hondekop), ikoon, 1685.
Byzantijns Museum, Athene.
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waardigheid van het kind sterk benadrukt
door het een wereldbol te laten dragen (Patenier ca. 1521; Hieronymus Bosch ca. i Sos in
Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam) of het in een wereldbol of to beelden
zodat de heilige het als een Atlas lijkt te
dragen (Meester van Messkirch, schilderij ca.
I5 so).
Vanuit het Alpengebied verspreidde zich
voornamelijk langs de pelgrimsroutes in de
Scandinavische landen, Frankrijk en Engeland, maar ook tot in Italie (14e-eeuws beeld
aan de kerk te Castiglione d'Olona) en in
Spanje (fresco 1484 in de San Julian te Sevilla)
de gewoonte om naast de uitgangen van kerken en stadspoorten enorme afbeeldingen —
fresco of sculptuur — van Christoffel aan te
brengen (bijvoorbeeld 15e-eeuws relief aan
de zuidzij de van de kathedraal te Amiens) . In
Engeland telt men er 186. Ieder die de veilige
ruimten verliet werd verwacht ernaar op te
zien, om zich zo van vrijwaring tegen onheil
te verzekeren. De schildering in Wood Eaton
(Oxon) gaat vergezeld van een inscriptie met
varianten van de hierboven vermelde tekst.
Dat deze beelden zo groot waren had niet
alleen betekenis voor hun zichtbaarheid,
maar insinueerde zeker ook de effectiviteit:
schilderingen ca. 1330 in de Hradni-kapel in
Houska, Tsjechoslowakije, een vier meter
hoog houten beeld ca. 1360 in de Sint-Christoffelkerk te Hannut (Belgie); schilderingen
uit de I Se eeuw in de hervormde kerk te Kollum en in Alvaschein (Zwitserland); houten
beeld 1521-22 van Bruggemann in Umalet
(Denemarken); zandstenen beeld 1627 van 5
meter hoog te Munster en betrekkelijk recent
Wendlings fresco ca. 1930 in de kerk van het
Duitse Pfaffrath.
Eindeloos zijn de variaties en details van
de, soms zeer uitgebreid afgebeelde overzetscene op honderden schilderingen, panelen,
doeken en sculpturen. Sommige vergeet men
nooit: de miniatuur ca. 1440 (met in de rand
Simson, type voor Christoffel) uit het Getijdenboek van Catharina van Kleef vanwege
het toneel van de vallende avond rondom;
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het volmaakte houten beeld ca. i Soo van
Douvermann uit de Martinikerk van OudZevenaar in het Catharijneconvent te
Utrecht met dat alleswetende kindje, slechts
te vergelijken met dat van het paneel 1504-05
van Hieronymus Bosch in Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, of het
paneel ca. 1490 van Quinten Massys in het
Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen vanwege de vertwijfelde kop van de
stugge gigant. Memling koos voor een zeer
jeugdige Christoffel in een bergrivier met op
de oevers Sint Maurus (»Benedictus' leerling
met boek en staf) en »Egidius (met hinde en
een pijl in de arm) en in de verte de kluizenaar: paneel 1484, door Willem Moreel en
Barbara van Vlaenderbergh aan de Sint Jakobskerk te Brugge geschonken, nu in het
Stedelijk Museum aldaar.
De oudste cycli tonen in het Westen vanaf
de i i e eeuw alleen de scenes uit de Reprobuslegende. Vanaf ca. 1300 komen daar de lotgevallen van de Christus-drager bij. Een
vroege, uitvoerige Reprobus-cyclus vindt
men op de fresco's i ie eeuw in de reeds genoemde San Vicenzo in Galliano. De rijk
geillustreerde Krumauer-codex met de Legenda Aurea heeft op miniaturen een grote, nu
volledige cyclus evenals een nog te vermelden Landshuts levensverhaal 15 20 op houtsneden. Martin-Ferriere schilderde in de
Saint-Christophe te Parijs Javel in 1 93 3 een
moderne Christoffel-reeks. In het Oosten
dragen kynokefale ikonen soms aan de randen een aantal scenes (Griekse ikoon 19e
eeuw te Recklinghausen, waarschijnlijk naar
oudere voorbeelden) .
Een anonymus publiceerde in I S 20 te
Landshut een werk onder de titel Sankt
Christopher gepurt and leben mit vil figure, gar
lustig zu lessen in reym Weyhs. Rilke wijdde in
1913 een gedicht aan de reus. In Pod Manastirskata Loza (Maar de liefde is de grootste)

1936 gebruikte de Bulgaar Ivanov (onder het
pseudoniem Elin-Pelin) in een vertelling de
legende, maar hij laat Christoffel niet het
kind Jezus maar de duivel overdragen. Bar-
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lach maakte in het drama Der Graf von Ratzeburg (postuum 1951) reus en overzetter Offerus/Christoffel tot een van de personages die
de zoekende Von Ratzeburg een mogelijke
opening bieden naar zijn Ik of naar God. Muzikale bewerkingen van het Christoffelverhaal maakten Parker, cantate 1898; Vincdnt
d'Igny, opera 1918; Schreker, opera 1932;
Vermeiren, symfonisch gedicht 1932 en Johannson, oratorium 1948.
Ameisenova 1949; Benker 1975; Cascon 1952;
Kunstmann 1961; Loeschke 1 955, 1 957 en 1965;
Rosenfeld 1939; Serviere 1921; Whaite 1929.

C L E R I C I is traditioneel de verzamelnaam
voor al diegenen in de katholieke Kerk die in
tegenstelling tot de leken een met gezag beklede positie innemen. Het woord is afgeleid
van het Griekse `kleros' (lot, [aan]deel). i
Petr. 5,3 past de oudtestamentische idee dat
Israel `Jahwe's uitverkoren deel' is, toe op de
christelijke gemeente: herders moeten niet de
baas spelen over `hun erfdeel' (vertaald als
`hen die aan hun zorg toevertrouwd zijn'); en
in Hand. 1,17 lijkt het woord `kleros' gereserveerd voor iemand die in de gemeente in het
ambt gesteld is: deel heeft aan deze taak. Vanaf het einde van de 2e eeuw blijkt `clericus'
een vaststaande titel voor alien die in de kerk
het yolk Gods dienen. »Hieronymus motiveert het woordgebruik door te stellen dat de
`clerus' in zeer speciale zin Gods eigendom en
dat God zelf het erfdeel van de clerici is. In het
latere kerkelijk recht werd de term juridisch
geladen met de nadruk op het fundamentele
onderscheid tussen `clericus' en 'laicus' (leek;
`laos' betekent `yolk'; letterlijk: lid van Gods
yolk) . Hierarchie is een andere aanduiding
voor de clerus, met het accent op de getrapte
ordening in de leiding van de Kerk.
Het ambtsapparaat in de Kerk(en) heeft

een zeer complexe ontwikkelingsgeschiedenis. Aanvankelijk zijn de structuren onduidelijk en vooral divers. Elementen werden ontleend aan dejoodse ambtsstructuur en aan de
Romeinse administratie. Al komen titels zoals episcopos, presbyter en diakonos (nu: bisschop, priester en diaken) voor, de aard van
de ambten die achter deze titels schuilen staat
allerminst vast. Wellicht waren er vooral
twee soorten gemeenten. Sommige kenden
een eenhoofdig bestuur (i Tim. 3,1-7); andere een collegiale leiding (Hand. 20,17). Onder de topleiding kende men een veelvoud
aan, vaak charismatische — dat wil zeggen op
persoonlijke kwaliteiten en op geestesgaven
berustende — diensten (i Kor. 12,4 -I I en 283 i). Nadruk werd altijd gelegd — en duidt dat
er juist niet op dat de praktijk vaak anders
was? — op de dienstbaarheid van de ambtsdrager (2 Kor. 1,24; vgl. Gal. 5,13). Het staat
vast dat ook vrouwen leidende posities in de
jonge kerk hebben ingenomen en tot ver in
de oudheid kwamen vrouwen uit de stand
van de weduwen en van de diakonessen in het
kerkelijke ambt voor.
In de 2e en 3 e eeuw werd de pluriforme
ambtsopvatting in de meeste christelijke gemeenten verdrongen. Oorzaak waren vooral
de sterke groei van het aantal gelovigen en de
daarmee verbonden noodzaak van uniformering onder bestuurders en van bedieningsstructuur: verscheidenheid leidde immers al
te gemakkelijk tot afwijkingen in leer en
praktijk. In grote lijnen werd de klerikale,
hierarchische structuur vastgelegd in de 4e en
Se eeuw, toen het vervolgde christendom na
Constantijn (Helena) in 313 en onder Theodosius de Grote in 380-81 staatsgodsdienst
werd en het Romeinse Rijk gedoopt, dit wil
zeggen een christelijk rijk werd. Zoals de keizer aan het hoofd staat van het rijk, staat de
bisschop van Rome aan de top van de kerkstructuur; zoals een keizerlijke administrator
een Romeins 'diocees' bestuurt, zo geeft een
bisschop leiding aan een bisdom; zoals een
reeks beambten de proconsul ten dienste
staat, zo verricht een rij van lagere clerici
.
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diensten in het kerkelijk diocees: priesters,
diakens (die met name de kas en de armenzorg in handen hadden en daarom in de structuur soms hoog in aanzien stonden), subdiakens, lectoren, acolieten (drie liturgische
functies) en exorcisten (specialisten in het intomen van demonische machten). Daarnaast
ontwikkelde zich in de leer van de » kerkvaders een 'theologie van het ambt' die de positie van de clerici fundeerde in het priesterschap van Jezus Christus en in het apostel- en
Petrus-ambt. Met handoplegging, die later
tot een rituele wijding uitgroeide, werden de
ambten en de daarmee verbonden bevoegdheden overgedragen. De bisschoppen van
Rome, aanvankelijk eersten onder gelijken,
wisten hun leidende positie ten aanzien van
leer en praktijk uit te breiden tot eenjuridisch
primaat. In de tijd van »Gregorius de Grote
ontstond de gewoonte om iemand in de clerus op te nemen door de kruinschering (tonsura), waarin hem en de gemeente werd duidelijk gemaakt, dat hij tot de clerus behoorde. Daarmee lagen de grondlijnen van de
klerikale, hierarchische structuur van de Kerk
tot aan de grote Reformatie vast. Reformatoren verwierpen — vaak daartoe gebracht
door misbruiken in de late middeleeuwen —

deze vanaf de middeleeuwen tot in de 18e
eeuw doorgaans gelijkenis vertoonde met die
van andere belangrijke 'openbare ambten'
zoals die der medici en notarissen en dus `ouderwets' was: de (zo goed als altijd donkere)
kleding van een of twee vroegere generaties.
De toog (verre nazaat van de Romeinse toga)
gaat in de vorm van een lang kleed, bezet met
een rij knoopjes van het midden van de hals
tot aan de voeten (paus: wit; kardinaal: rood;
bisschop; paars; priester: zwart) terug tot de
16e eeuw. De witte priesterboord rond de
hals ontwikkelde zich uit een deftige halskraag of een breed afhangende bef tot een
witte band met twee kleine op de borst afhangende stukken in de 18e en begin 19e
eeuw en een kleine gesteven of geplastificeerde band in de Zoe eeuw. In het begin van deze
eeuw droegen priesters — vooral op plechtige
of feestelijke momenten — over de toog een
zwarte cingel (brede centuur), een steek
(breedgerande, zwarte bolhoed) en zilveren
gespen op de schoenen. In sommige landen
(Duitse gebieden, Engeland en Noord-Nederland) werd in deze tijden slechts een donker, aan de mode onderworpen kostuum gedragen: een tijd lang een kuitbroek, Lange jas
en schoenen met zilveren gespen. Slechts de

historisch gegroeide elementen in de ambts-

witte boord verwees naar het ambt. Soms

structuur en grepen terug op bijbelse opvattingen. Wijding van diakonessen werd in het
Westen door synodes in de 6e eeuw verboden; in het Oosten bleef dit vrouwelijk ambt
— weliswaar niet zeer uitbundig gewaardeerd
— voortbestaan. In protestantse kerken is in
het midden van de i 9e eeuw het diakonessenwerk weer ingevoerd, aanvankelijk ten dienste van de reclassering, later uitgebreid tot
jeugdwerk en vooral ziekenverpleging.
Heiligen die tijdens hun Leven tot de clerus
hebben behoord worden vaak afgebeeld in en
met de kenmerken van hun ambt, met name
de ambtskleding. Deze distinctieve kleding,
gedragen vanaf de 4e eeuw, kende in de loop
der tijden zeer veel vormen. Men onderscheidt daarbij de dagelijkse dracht en de liturgische kleding. Voor de eerste geldt dat

dragen priesters op afbeeldingen een bonnet,
een kleine vierkante, zwarte muts met meestal drie opstaande lobben (bij hogere clerici in
met de toga corresponderende kleuren). De
bisschop draagt paarse kleding. Tot voor kort
droeg hij bij officiele gelegenheden een lange
paarse sleep, waarvan het uiteinde door zijn
secretaris werd gedragen. Kanunniken, leden
van een raadgevend college rond de bisschop,
dragen een zwart schoudermanteltje.
Het liturgisch gewaad van de clerici is zeer
gecompliceerd. Slechts het meest noodzakelijke, nodig voor het identificeren en verstaan
van afbeeldingen kan bier vermeld worden.
Doorgaans is dit gewaad ontwikkeld uit vormen van antieke, deftige, feestelijke kleding
uit de landen rond de Middellandse Zee, gehandhaafd ook in tijden waarin de dracht in
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onbruik geraakt was. In de Kerken van het
Oosten gaat de priester tijdens de Heilige Liturgie gekleed in een tuniek, 'epimanikia'
(mouwomslagen), cingel, stool (over de borst
gekruiste band) en een 'phelonion' (klokvormige mantel) . Bisschoppen dragen daarover
vanouds het 'omophorion': een brede met
kruisen versierde band, die zo over de schouders geslagen wordt dat op de linkerschouder
het ene eind aan de achterzijde afhangt en op
de rechter het andere aan de voorzijde. Verder kunnen onderdelen per kerk verschillen;
bijvoorbeeld bij bisschoppen en priesters de
hoofdbedekking: de Armeniers en de Grieken een mitra (mijter), de Kopten een tulband en de Chaldeeen een puntige muts.
In het Westen bestaat (of bestond) de priesterkleding tijdens de liturgische diensten uit
een amict (witte doek rond de schouders),
albe (lang wit kleed) met daaromheen een
cingel (koord), stola, manipula (band aan de
linkerarm), casula (kazuifel) . De laatste drie
kunnen de verschillende liturgische kleuren
hebben: wit, rood, groen, paars of zwart (gebruikt in verschillende tijden van het kerkelijk jaar of bij bepaalde gelegenheden: zwart
in doden-liturgie) en kunnen zeer rijk versierd zijn. Het kazuifel was onderworpen aan
een liturgische mode: aanvankelijk waarschijnlijk een in de ellebogen opgeplooid,
zwaar afhangend klokmodel, waarvan in de
16e en i 7e eeuw alle overvloedige stof werd
afgesneden, zodat vaak slechts een bijna ridicuul rudiment overbleef (twee schouder
bandjes met aan rug- en borstzijde een afhangend lapje stof). Bij eenvoudige vieringen
draagt de priester een superplie (een kort
[koor]hemd), vaak met versierde randen.
Soms — zoals tijdens processies — draagt hij het
`pluviale' (letterlijk: regenmantel), een wijde,
soms zeer versierde koormantel, voorzien
van een rijk versierd rugstuk. Kazuifel en
pluviale kunnen (naar het voorbeeld van het
14e- en 15 e-eeuwse `opus anglicanum', Engels borduurwerk) met reeksen zeer gedetailleerde afbeeldingen versierd zijn. Bisschoppen dragen voor een groot deel dezelfde
-

paramenten als de priester, maar hen onderscheid (d) en versierde liturgische schoenen en
handschoenen, en vooral de mijter (> Thomas
van Canterbury) en kromstaf. De mijter (infula) gaat terug op een antiek, wellicht in
oorsprong Phrygisch hoofddeksel en kende
in de loop der tijd verschillende vormen,
hoogtes en decoraties. De aartsbisschop
(voorzitter van een bischoppencollege per
streek of land) kan een `pallium' (Agnes)
dragen. Een abt (> monniken) is gerechtigd
pontificale gewaden te dragen. Tijdens een
plechtige eucharistieviering dragen de assisterende diaken en subdiaken dalmatieken, op
het kazuifel gelijkende, maar anders (met
schouderstukken en in de afhangende delen
rechthoekig) uitgesneden gewaden. De paus
droeg naast zijn pallium vanaf de late middeleeuwen bij officiele diensten de tiara, tot Pau
lus vi deze drievoudige kroon onlangs afschafte. In de Karolingische periode en in de
I I e tot 13 e eeuw werden de priestergewaden
vanuit de parallellie tussen het misoffer en de
kruisdood van Jezus allegorisch verklaard en
op momenten uit het lijden vanjezus betrokken. Zo kreeg het kazuifel op de rugzijde een
kruis. Naast de kleding kunnen op afbeeldingen ook attributen op een klerikale waardigheid wijzen, met name de tijdens de mis gebruikte kelk.
De kardinaal heeft geen aparte kerkelijke
wijding ondergaan. Zijn naam wijst op de
oorsprong van het instituut: een aan een belangrijke kerk geincardineerde (aangestelde)
geestelijke. Vanaf de Ile eeuw zijn kardinalen vooreerst de bisschoppen van zeven `suburbicaire' bisdommen van de Urbs (stad)
Roma, die aldaar de functies van de bisschop
van de stad (paus) waarnemen; verder de 25
(later 28) priesters, aangesteld aan de belangrijkste (titel)kerken te Rome, en tenslotte de
zeven (later twaalf) diakens, die er de armenzorg in handen hadden. Uit deze groep ontwikkelde zich in de i ie eeuw een college dat
het recht had een opvolger voor de Romeinse bisschopsstoel te kiezen. Vanaf de Ile eeuw
werden ook bisschoppen (en vaak priesters en
-
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leken) van buiten Rome met de waardigheid
bekleed. In de i 6e eeuw kregen kardinalen
bepaalde departementen van het pauselijk bestuur onder hun hoede. Pausen vergrootten
in de moderne tijd hun aantal aanmerkelijk
en zorgden voor een spreiding van de functie
over de continenten. Tekens van de waardigheid van het kardinalaat zijn de grote, rode
kardinaalshoed met enorme tressen, die bij de
creatie wordt opgelegd en overgereikt, en de
rode kleur van hun toga en cingel.
Markant voorbeeld van de afbeelding van
een oosterse bisschop is de fraaie ikoon ca.
I 125 (Hermitage te Sint Petersburg) van Gregorius Thaumaturgus, die na zijn studie bij
Origenes, die de grootste geleerde nit de oudheid was, de eerste bisschop van Neocaesarea
in Pontus werd en voortleeft als de Wonderdoener en missionaris (ikonen en een schilderij ca. 1650 van Guercino in de San Vicenzo te
Modena) . In het Westen werd bij voorbeeld
Maternus, de eerste bisschop van Keulen, niet
alleen vereerd omdat hij — volgens de legende
— identiek was met de door Jezus opgewekte
jonge man van Naim of vanwege zijn — na
gestorven te zijn — terugkeer tot het leven
door de oplegging van -de staf van Petrus,
maar ook vanwege eigen wondere daden. Hij
werd vanaf het einde van de ioe eeuw vaak,
en altijd in het bisschopsgewaad van de tijd,
anachronistisch afgebeeld (glasraam ca. 1210
in de Driekoningenkapel in de dom te Keulen) . Adalbert van Praag, zoon van een Poolse vorst, werd in 982 de tweede bisschop van
Praag. Na de massamoord op zijn familie
trok hij naar Polen om van daaruit OostPruisen te missioneren. Hij werd er met een
roeispaan doodgeslagen. Zijn persoonlijke attributen zijn roeiriem, speer en zwaard. In het
begin van de I2e eeuw werd zijn leven op de
achttien velden van de bronzen deuren te
Gniezno (Gnesen; hoogtepunt van Oosteuropese plastiek) uitgebeeld. Merkwaardige
attributen draagt de voortreffelijke bisschop
Hugo van Lincoln (ca. i 190): naast staf, mijter en koorkap een kelk met daarin een kindje
(het Jezuskind dat hij tij dens een eucharistie-

viering in de kelk aanschouwde; toespeling
op de 'werkelijke tegenwoordigheid') en een
zwaan, die zijn lievelingsdier geweest moet
zijn (Woensam, schilderij 1535; »Bruno).
Een alleen al vanweg zijn naam opvallende, heilige kardinaal was de 13 e-eeuwse Catalaan Raimond Nonnatus, hetgeen `niet (op
normale wijze) geboren' betekent. De man
werd namelijk na de dood van zijn moeder
nit Naar lichaam gehaald. Hij werd monnik,
wijdde zijn leven aan de bevrijding van slaven in Spanje en Algiers, waar men hem mishandelde door hem een slot door de mond te
boren, en ontving in 1239, een j aar voor zijn
dood, het kardinalaat. Op afbeeldingen, zoals
op een anoniem schilderij in de San Andres te
Segovia, is hij uiteraard voorzien van de kardinaalshoed. Het vlammend rood van de
toga inspireerde bij kardinaalsportretten
sommige kunstenaars (Carlo Borromeo;
Passarotti, schilderij ca. 15 So in het Jezuietencollege te Madrid: een portret van kardinaal
Robertus Bellarminus [»Ignatius van Loyola]; en vooral Titiaan, schilderij ca. 1600 met
Don Fernando Nino de Guevara — maar dat
was geen heilige!).
Botte 19S3; Chadwick 1959; Gospel Stories 1963;
Heimerl 1961; Jungmann 1952; Kirk 1947; Klauser
1

94 8 ; Lesage 1954 en 1 957.

C O E L E S T I N U S V was, voor hij in i 294. tot
bisschop van Rome gekozen werd, kluizenaar op de berg Morrone in de Abruzzen.
Zijn naam was Pietro en hij is geboren in
1215 te Isernia. Hij werd op I j arige leeftijd
benedictijner monnik, maar trok zich spoedig in de eenzaamheid van de bergen terug,
waar geestverwanten zich bij hem voegden.
Nadat in het begin van de 13 e eeuw de
pauselijke macht met Innocentius iii tot zeer
grote hoogte was gestegen en in de loop van
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de eeuw de keizerlijke (Frederik ii ca. 1225)
en de pauselijke macht in evenwicht waren
gebleven maar beide onder politieke verzwakking geleden hadden, kwam de zetel
van Rome met ingang van 1265 onder de
macht van het huffs van Anjou, dat het koninkrijk Napels en Sicilie regeerde. Via de
meerderheid van het kardinalencollege beheerste Karel i van Anjou de keuze en de
positie van de pausen en daarmee de pauselijke staat, dit tot 1282, het jaar van de Siciliaanse Vespers, toen bij een opstand in de Siciliaanse steden grote gebieden in Italie zich uit
de Franse overheersing losmaakten. Daarna
werden de, in de loop van de eeuw al meerdere malen moeizaam verlopen pauskeuzes
bemoeilijkt door de machtsstrijd tussen de
Romeinse families Colonna en Orsini, die elk
een eigen kandidaat op de troon wensten.
Toen na de dood van Nikolaus iv in een
conclaaf van ruim twee jaar nog geen opvolger was gekozen, wezen eindelijk de elf
kiesgerechtigden de bijna 8o-jarige, door velen bewonderde monnik Pietro aan. Hij werd
zeer tegen zijn zin van zijn berg gehaald en
door Karel van Anjou op een ezel de stad
Aquila dei Abruzzi binnengevoerd, waar hij
in de Santa Maria di Collemaggio tot paus
gekroond werd. Zeker heeft de oude idee van
de komst van een ideale paus, de `papa angelicus' (een paus als een engel) hierbij een rol
gespeeld. Deze utopische verwachting, gegrond op een interpretatie van Ez. 34,15-16
en Apoc. 7,2 en een parallel van de sage van
de ideale keizer van de eindtijd, kwam voor
het eerst voor bij Joachim van Fiore (Liber
concordiae Novi ac Veteris Testamenti ca. i 185)
en speelde een rol in de beweging van de
rigoristische, franciscaanse spiritualen (#Franciscus van Assisi), waarmee Coelestinus wellicht enige connectie heeft gehad.
Coelestinus' pontificaat werd een mislukking. Enerzijds was de theologisch en vooral
politiek ongeschoolde, argeloze en wereldvreemde man niet geschikt voor het ambt
zoals dat in die dagen opgevat werd. Anderzijds raakte hij volkomen afhankelijk van op

eigenbelang gerichte raadgevers en van Karel
op Wiens wens hij zelfs zijn residentie naar
Napels verplaatste. Zich bewust van zijn onvermogen en gekweld door scrupules, trok
Coelestinus zich na vijf maanden in een eel
terug, met de bedoeling het bestuur van de
Kerk feitelijk aan een groep kardinalen toe te
vertrouwen. Hij abdiceerde echter ook formeel, op 12 december 1294, in het bijzijn van
de kardinalen, nadat hij enkele dagen tevoren
een nieuw decreet had uitgevaardigd over
een strenge procedure bij de pauskeuze. Coelestinus v , nu weer Pietro da Morrone, trok
zich terug in zijn kluis. Zijn opvolger, de
machtige Bonifatius viii (»Caterina van Siena), die als kardinaal het aftreden zeker niet
tegengewerkt had, verklaarde alle handelingen van Coelestinus nietig en zette hem uit
vrees voor een schisma gevangen op het kasteel Fumone te Anagni, waar hij in 1296
stierf. Petrarca prees de man, Dante verweet
hem lafheid. Belangrijke kerkleiders van die
dagen zoals zijn tijdgenoot, de Provencaalse,
gematigde spirituaal Petrus Olavi (#Franciscus van Assisi), de augustijn Egidius van Rome ('doctor fundatissimus', de uitstekend gefundeerde leermeester; ca. 1300) en de
dominicaan Johannes Quidort (1300/06)
schreven over de merkwaardige abdicatie.
De gemeenschap van gelijkgezinden rond
Petrus Coelestinus, zoals hij later ook genoemd werd, groeide uit tot de orde der celestijnen.
II,

Coelestinus' relieken bevinden zich in de
kerk van de celestijnen te Aquila (waar hij
werd gekroond) . In Italie werd hij spoedig als
heilige vereerd; door Clemens v (>>Caterina
van Siena) werd hij — ten dele om blijk te
geven van Clemens' afkeuring van het pontificaat van Bonifatius viii — in 1313 heilig
verklaard. Ook Philips de Schone propageerde om die reden de verering in Frankrijk. De
orde der celestijnen met haar strenge observantie kwam in 1785 met de sluiting van haar
laatste klooster te Calvino bij Trente tot haar
einde. Coelestinus' feestdag, in 1668 over heel
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de Kerk uitgebreid, wordt gevierd op 1S mei.
Deze paus wordt altijd afgebeeld als een
zeer oude grijsaard met baard ofwel in sjofel
monnikskleed of in het benedictijner habijt
der celestijnen (pij met zwart scapulier), ofwel in pauselijke gewaden (koorkap) met de
insignes zoals tiara, sleutels en kruisstaf. De
voorstellingen zijn vooral te vinden op plaat-

sen waar men hem vereert of herdenkt: fresco's ca. 1310 in de Sant'Onofrio te Monte
Morrone (koorkap en pauselijke kroon met
palm en sta f , uit de i4e eeuw in zijn kronings- en begrafeniskerk te Aquila (zonder
baard; met tiara en aflaatbulle) en uit de i Se
eeuw in het hospitium aldaar (als benedictijnermonnik die de pauselijke gewaden aflegt).
Uit de 1 Se eeuw is er voorts een gevelbeeld
van de Santa Maria di Collemaggio te Aquila, nu in het museum aldaar (met een model

School van Meester Saturnino
Gatti di San Vittorio,
Coelestinus V legt de pauselijke
waardigheid en macht af.

Detail van een fresco met de
Kruisiging uit de i Se eeuw in
het Ospizio dei Celestine te
Aquila.
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van de stad in de hand) . Roman zette hem
biddend voor een kruisbeeld met doodshoofd, met de staf en tiara aan zijn voeten op
een schilderij ca. 1630 in de Consejo de Estado te Madrid. De belangrijkste cycli zijn een
anonieme cyclus uit het begin van de i S e
eeuw in de San Pietro a Maiella, gewelfschilderingen ca. 166o van Preti en een schilderij
1712 van De Matteis in de sacristie (alle drie te
Napels); en een reeks 16e-eeuwse schilderijen
van Ruthart in de genoemde kerk te Aquila.
Afgebeeld worden scenes uit zijn kluizenaarsleven, de intocht op de ezel in Aquila, de
pauskroning, de afstand van zijn waardigheid, een eucharistieviering, zijn dood in de
gevangenis en een apotheose. Op een i4eeeuwse miniatuur van de Meester van de Codex van San Giorgio in de Vaticaanse Bibliotheek nodigt kardinaal Giacomo Gaetani Stefaneschi met de overdracht van een
(evangelic?)codex de tronende monnik Coelestinus uit tot acceptatie van het pausschap.
Een anonymus beeldde op een schilderij
tweede kwart 16e eeuw uit de celestijnerkerk

COLUMBA VAN HY was een Ier uit de koninklijke familie der O'Neill's. De oorspronkelijke naam van deze bard en priester-monnik, 'Columcille', betekent: duff uit de eel.
Hij werd geboren rond 521 en opgevoed in
de Ierse monastieke traditie door Sint Finnian, die ca. S i S het klooster Clonard aan de
Boyne had gesticht. Finnian was zelf weer
leerling van Sint Gildas de Wijze uit Wales,
de grondvester van het klooster (Saint-Gildas-de-)Ruys, en van de monnik David van
Menevia, die in Wales de leefwijze van de
Egyptische anachoreten (»asceten) volgde.
Gildas zou deze monachale vorm weer geleerd hebben van Iltut, die de zoon was van
naar Bretagne gevluchte Britten en ca. 470
naar Wales kwam, om er het klooster Caerworgan (later naar hem Llantilltyd genoemd;
ten westen van Cardiff) te stichten. Daarmee
was de Ierse traditie niet alleen gefundeerd in
de Romano-Britse lijn van >>Patricius, maar

te Marcoussis bij Parijs (nu in het Louvre) de

ook in het oude Gallische en zelfs in het oor-

kroning uit van een geidealiseerd jonge, baardeloze Coelestinus.
Schneiders drama Der grosse Verzicht 1950,
waarin Coelestinus fungeert als de tastbaar
geworden, met schuld beladen spanning tussen christendom en macht, speelt zich of rond
de vraag of het mogelijk is waarachtig christen en tegelijk pans te zijn. In de roman L'avventura di un povero cristiano 1968 (Duitse vert.
Abenteuer eines armen Christens 1969) van de
medeoprichter van de Italiaanse communistische partij, Silone, is Coelestinus een utopische figuur, die bij het neerleggen van het
pausschap afziet van macht, en aldus teken
wordt van consequent en radicaal christenzijn.

spronkelijke Egyptische monachisme (> Antonius Abt, Athanasius, Onuphrius) .
Columba stichtte te Derry, Durrow en
Kells kloosters, die in de latere geschiedenis
voor de insulaire cultuur van grote betekenis
zouden worden. Omstreeks 564 ging hij echter — naar Ierse traditie (»Bonifatius, >>Brandaan), maar ook omdat er bij het verdedigen
van de rechten van zijn clan doden waren
gevallen — `peregrinare pro Christo' (ter wille
van Christus in den vreemde gaan) . Hij vertrok naar het Hebriden-eiland Hy (of Yona;
»Oswald), waar een klooster gesticht werd.
Daarvandaan ondernam hij in de volgende 34
jaar de bekering van de Picten. Hij was er
geliefd bij en bewonderd door zijn volgelingen. Omdat hij beloofd had nooit naar Ierland terug te keren en daartoe vanwege de
administratie van zijn kloosters en de verdediging van zijn clan toch werd gedwongen,
droeg hij altijd een handvol Schotse aarde in
zijn grote schoenen. Zo luidt het in een van

Baetgen 1934; Frugoni 1954; Laurelli 1939; Seppelt 1921.
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de prachtige verhalen die zijn levensbeschrijver abt Adamnan van Iona ca. 660/70 over
deze eigenzinnige, beminnelijke man vertelt.
Uit diens Vita kan men zich een uitstekend
beeld vormen van het leven van de monniken in de tijd van Columba, die verder geen
geschreven regel naliet. Columba zou hymnen hebben gedicht, waaronder vooral Altus
Prosator, een loflied op de heilsgeschiedenis.
Ierse gedichten op zijn naam zijn waarschijnlijk niet authentiek; misschien we het handschrift 'Cathach' met het oudste deel van het
Gallicaanse Psalterium.
Columba stierf in S97 en werd door enkele
confraters begraven: een enorme storm verhinderde drie dagen lang de overtocht van bij
de boten gereedstaande koningen, edellieden
en -vrouwen, Barden, bisschoppen en ontelbare monniken. Toen zijn graf op Hy gesloten was, werd het stil en cirkelde er een
grote kraanvogel boven; en iedereen wist
waar die vandaan kwam, vertelt Adamnan.
Columba's roem en wellicht ook zijn voor
het continent vreemde naam leidden tot het
ontstaan van een verbastering: Kakubilla
(Cacculla, Kakukilla of Katubilla): een vrouwelijke heilige, die men in de late middeleeuwen in Duitsland en Scandinavia vereerde
en aanriep bij ratten- en muizenplagen (vgl.
»Gertrudis).
Het klooster van Hy of Iona, `comarba
Colmcille' (erfgoed van Columba) genoemd,
was evenals de andere in de omgeving door
Columba gestichte kloosters tot ca. 1 Soo een
centrum van zeer grote eruditie en verwierf
onschatbare betekenis voor de Europese cultuur. Het Book of Kells werd er geschreven en
verlucht, en het Book of Durrow is misschien
een kopie van een door Columba zelf geschreven en versierd manuscript. Ca. i Soo
raakte Hy in verval. In 1938 vestigde MacLeod er de Iona Community, waarvan de leden — clergymen en leken uit de Schotse Kerk
— zich op Iona voorbereiden op allerlei sociale
taken elders, geinspireerd door de menswording van de Zoon van God, Jezus. Columba,

die gebeden schreef om donder en bliksem of
te weren, werd aangeroepen bij onweer en
brand. Hij is de patroon van de dichters. Zijn
feestdag valt op zijn sterfdag: 9 juni.
Van Columba resten nauwelijks afbeeldingen. Aan het noordelijke portaal van de westfacade van de kathedraal te Keulen vindt men
zijn beeld ca. 1380. In het begin van deze
eeuw vormde Brigid ni Rinne een keramisch
relief, waarop de monnik met staf en kraanvogel is afgebeeld. Een tekening van Brangwyn ca. 1900 toont hem predikend vanuit
een boot.
Kakubilla (Kakukilla, Katubilla) werd afgebeeld als non (soms als abdis), die zit te
spinnen en geplaagd wordt door muizen:
muurschilderingen begin 16e eeuw in kerken
te Uppsala (kathedraal), Njutanger, Film
(Uppland) en Kaga (Ostergotland). Met
palmtak en de dieren aan haar voeten ziet
men haar tussen andere heiligen op een retabel ca. 1495 in de kerk van het HeiligenGeist-Hospita1 to Lubeck. Met een kroon op
het hoofd en twee muizen aan de voeten heeft
zij haar plaats in een aan Mauch toegeschreven houten beeldengroep 1 51 r in de Ulrichskapelle van het vroegere norbertijnerklooster
te Adelberg (Koppingen) . Als volksheilige
komt de vrouw, weer spinnend, voor op devotieprentjes (vanaf het midden van de Ise
en in de 16e eeuw) .
Drummond 18 81; Fowler 1920; Gougaud 1938;
MacLeod 1944; Monnich 1956; Simpson 1927;
Stammler 1962.
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worden gerekend onder de belangrijkste Ierse missionarissen op het Europese
vasteland nit de vroege periode, rond 600.
Columbanus werd geboren ca. 543 in de Ierse
provincie Leinster en opgevoed in het belangrijke klooster Bangor (Ulster) onder de
stichter, de heilige abt Comgall. Na dertig
jaar leraarschap in het klooster trok de monnik met twaalf gezellen, onder wie Gallus,
naar Gallie (peregrinatio pro Christo; vgl.
»Bonifacius, Brandaan, Columba). De Merovinger Childebert ii bood hem het klooster
aan te Luxeuil-les-Bains (Haute-Saone) in de
onherbergzame Vogezen, waar hij abt werd
over meer dan tweehonderd, vaak zeer onderlegde monniken. Columbanus schreef
voor hen een pittige regel en twee zeer strenge boeteboeken waarin de strafmaat werd gegeven voor overtredingen. In zijn correspondentie met de bisschop van Rome vanwege

toen zeer populaire heilige monnik legenden:
hij zou in een berehol een bron hebben doen
ontspringen; en van »Gregorius de Grote zou
hij een albasten kruik, gebruikt bij de bruiloft
te Kana, als reliek hebben ontvangen.
GALLUS werd ca. S 5o geboren. Zijn naam,
in het Iers Callech, duidt op zijn Gallische
afkomst. Naast Latijn, Iers en Gallisch beheerste hij ook de taal van de Alamannen.
Zijn karakter en zijn avontuurlijk leven, dat
past bij dat van zijn leidsman Columbanus,
maken hem tot een toonbeeld van een Ierse
monnik. In de omgeving van de Zurich See
(bij Tuggen) moet hij als de belangrijkste van
Columbanus' gezelschap zijn beschouwd,
want de vijandige bewoners vatten het plan
op hem te doden en Columbanus een pak
slaag te geven. Daarom vluchtten zij naar Arbon aan de Bodensee, waar zij bij een priester
Willemar even rust vonden alvorens naar
Bregenz te vertrekken. Een zestal jaren missiearbeid in deze streken bleek vruchteloos,
reden voor Columbanus' vertrek. Gallus, die
aan koorts leed, bleef achter en woonde een

meningsverschillen met Gallische bisschop-

tijd lang bij zijn vriend Willemar.

pen over de juiste paasdatum (waarover hij
als Ier anders dacht dan zij; »Irenaeus; Polycarpus) komt voor de eerste keer het begrip
`Europa' voor als territoriale en culturele eenheid.
Een conflict met Childeberts opvolger
Theuderick naar aanleiding van diens immoreel gedrag, leidde in 61 o tot uitwij zing van
Columbanus met zijn twaalf monniken.
Naar Ierse gewoonte waar het kon de waterwegen kiezend, reisden zij in oostelijke richting. Missionaire activiteiten onder de tot
hun oude religie teruggekeerde Zwaben te
Bregenz aan de Bodensee mislukten. Met
achterlating van de zieke Gallus trok Columbanns over de Alpen, om zich te vestigen in
het in 612 reeds door hem gestichte klooster
te Bobbio in Lombardije, waar hij in 61
stierf. Hier ontstond een beroemde bibliotheek, die echter vanaf de 17e eeuw verspreid
werd. Het klooster werd in 1803 opgeheven.
In de middeleeuwen vormden zich over de

Eenmaal genezen trok hij met de diaken
Hiltibold naar Miihletobel aan de Steinach,
ten zuiden van de Bodensee, en bouwde daar
met hem een kluis en een kapel. Na genezing
van enkele zieken, onder wie de dochter van
de hertog, Frideburga, drong zijn roem door
tot de plaatselijke adel in en rond Konstanz.
Men wilde hem als bisschop. Maar Gallus
weigerde, ten gunste van de raeto-romaanse
diaken Johannes. Met twaalf nieuwe volgelingen vertrok hij naar zijn kluis, waaruit het
naar hem! genoemde, beroemde en bloeiende
klooster Sankt Gallen groeide. Nog eenmaal
bezocht hij zijn vriend, om ca. 640 op 95j arige leeftijd te sterven.
Een anonymus schreef in de 8e eeuw een
Vita en de Karolingische auteurs Wetti en
Walafrid Strabo deden dat in de 9e eeuw.
Wonderen die na zijn dood bij zijn graf
plaatsvonden bevorderden vanaf de eerste
helft van de 8e eeuw (eerste abt Sint Otmar)
de uitgroei en bloei van de abdij . Van de le-
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Tuotilo-ivoor uit Sankt Gallen,
ca. goo. Ingewerkt in de
rugzijde van het Evangelium
Longum in de Stiftsbibliothek
van het klooster Sankt Gallen.
Het ivoor aan de voorzijde

toont tussen loofwerk een
majesteitelijke Christus.
Bovenaan is de dood van een
hert afgebeeld (de geschonden
natuur); midden de Ascensio
Mariae (Hemelvaart van
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Maria); onder, als beeld van de
herstelde orde in de natuur,
Gallus die van de beer bout
krijgt voor zijn klooster en het
dier brood geeft (S. Gallus
Panem Porrigit Urso).
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genden rond Gallus bleef vooral die van de
beer bekend: hij maakte met een wilde beer
de afspraak dat — als hij het dier dagelijks
brood zou brengen — het hem de benodigde
hoeveelheid hout zou leveren.
Columbanus' regel (de 'regula coenobalis')
speelde een rol in de ontwikkelingsgeschiedenis van het westerse monachisme, maar werd
overvleugeld door de mildere regel van »Benedictus. Daarnaast horen Columbanus'
overgeleverde brieven, preken en gedichten
tot de belangrijkste literatuur van de vroege
middeleeuwen. In 1916 stichtten de Ieren
Galvin en Blowick, beiden geinteresseerd in
China, te Maynooth `The Society of Saint
Columban', een congregatie priesters die zich
in zeer moeilijke omstandigheden, vaak met
gevaar voor — en achttien maal ook met verlies van — eigen leven, inzetten voor de missionering van het Verre Oosten. Columbanus, wiens feest men op 21 november (soms
op 2 juli) viert, werd een van de patronen van
Ierland. Hij beschermt tegen overstromingen
(vanwege de bron die hij deed ontspringen)
en tegen ziekten van de geest. Men stelt hem
voor als een abt met mijter, kromstaf en
boek; soms knielt een pelgrim aan zijn voeten. Vaak draagt hij een baard.
Afbeeldingen zijn te vinden op een miniatuur ca. 1140 in het Martyrologium van
Zwiefalten en op een fresco ca. i Soo van Bernardino Lanzini in de kerk van Borgo San
Colombano, een 17e-eeuwse reliekbuste in
de abdij te Bobbio en een 17e-eeuws beeld in
de kerk te Rorschach bij Arbon. Een marmeren relief 1482 aan de reliekkast van Giovanni
de' Patriarchi te Bobbio toont de ontvangst
van de albasten kruik.
Het feest van Gallus, die in de vroege
middeleeuwen grote verering genoot, wordt
gevierd op 16 oktober. Zijn klooster werd
een belangrijk middeleeuws bedevaartsoord
met een grote uitstraling. Men roept hem aan
om van koorts gevrijwaard te worden en hij
beschermt vanwege zijn naam (gallus/haan)
het pluimvee. Men beeldde hem of als pel-

grimerende monnik met staf en brood en met
een beer.
De oudste voorstelling van Gallus is die op
het belangrijke, nog te bespreken, zgn. Tuotilo-ivoor ca. goo (Stiftsbibliothek Sankt Gallen; naar men aanneemt door abt Salomo besteld en door Tuotilo uitgevoerd) . De
monnik, die alleen al in Zwitserland en
Duitsland meer dan 230 aan zijn bescherming
toegewijde en van zijn naam voorziene kerken kent, werd zeer vaak afgebeeld. Men
vindt een fresco ca. ions in de Sankt-Mangkrypte te Fussen in de Zwabische hoogvlakte,
een miniatuur ca. 1130 in het Passionate van
Stuttgart, talrijke beelden (onder meer van
Jacob Russ 1492: Gallus samen met Sint Otmar op het hoofdaltaar in de kathedraal te
Chur, en een zilveren beeld 1623 van de
Augsburger Bayr te Sankt Gallen) en vele
gravures (onder meer in het grote werk van
Giulini, Tagliche Erbauung eines wahren Christens... 175 5) . In 1758 kapte Wenzinger stenen
beelden van Gallus en Otmar aan het portaal
van de kathedraal te Sankt Gallen, en Faller
sneed in 1765 een houten beeld voor de kerk
te Hugstetten.
Het reeds genoemde ivoor ca. goo, uit de
tijd van grote bloei van de abdij Sankt Gallen,
siert de achterzijde van de boekband van een
codex. Het ivoor aan de voorzijde heeft een
verheerlijking van Jezus tussen twee registers
met blad- en rankenmotieven. Ook dat aan
de achterzijde is ingedeeld in drie registers,
gescheiden door twee balken, waarop de teksten ASCENSIO MARI(A)E en S(anCtus) GALLUS PANEM PORRIGIT URSO ('Hemelvaart
van Maria' en `De heilige Gallus geeft brood
aan de beer') . Het bovenste register draagt
ranken waartussen een leeuw een hert doodt;
het middelste toont Maria (kennelijk in het
hemelse paradijs blijkens een kleine paradijsboom) te midden van vier engelen die haar
verrukt omringen; het onderste heeft de legende van Gallus met de beer. Het beeldprogramma lijkt bizar, maar zit ingenious in elkaar. De voorzijde toont Jezus in de eerste
fase van de voltooiing van de verlossing ten

CORNELIUS I09

hemel gevaren; de achterzijde de tweede fase
daarvan (Maria's verheerlijking als eerste der
mensen), geplaatst tussen de afbeelding van
een schepping-in-wanorde (aangeduid door
de dood van het hert) en een voorstelling van
de (door Jezus' verlossing immers) herwonnen orde. Deze laatste orde wordt aangeduid
door de vredige omgang van Gallus met de
natuur (voorgesteld door de beer) en het
kruis, dat tussen de twee, zich in een bos afspelende scenes (aanreiken van hout door de
beer en van brood door. Gallus) ingeplant
staat. Het ivoor-vormt een uitstekend voorbeeld van vroeg-middeleeuwse beeldtaal,
waarin een ogenschijnlijk onbelangrijke heiligenlegende aangewend kan worden in een
monumentje met diepzinnige beeldtaal.
Gallus' avontuurlijke leven werd te Sankt
Gallen graag afgebeeld. Een codex 1452 met
zijn Vita in de kloosterbibliotheek is verlucht
met 44 miniaturen; twaalf schilderijen ca.
1666, op naam van Meglinger, hangen in de
Galluskapel; en acht stucreliefs van Wenzinger prijken in de kathedraal aldaar.
Blanke 1940; Collura 1943; Duft 1951; Kigler
1942; Maestri 1955; O'Carrol 1957; Olmi 1 953;
Poeschel 1961.

CORNELIUS VAN ROME werd—zo vertelt
»Cyprianus van Carthago in zijn lange brief
55 — in 251 `door de keuze van vrijwel de
gehele clerus (>>clerici) en met instemming
van het aanwezige kerkvolk' tot opvolger
gekozen van de in januari 250 gemartelde en
gestorven Fabianus, nadat de Romeinse bisschopszetel vanwege de scherpe vervolging
onder Decius vijftien maanden vacant was
gebleven. Hij stamde uit de voorname patricische 'gens Cornelii' (waaruit ook de Romeinse veldheer en staatsman Sulla ca. ioo
v. C. voortkwam) . Een minderheid onder de

clerus was echter tegen de keuze van Cornelius geweest. Onder leiding van de geleerde,
maar recalcitrante priester Novatianus beschuldigde deze factie de nieuwe bisschop
van het uitleveren van de heilige boeken aan
de vervolgers tijdens de vervolging en van
een lakse houding ten aanzien van de boete
die aan afvalligen uit de tijd van de vervolging moest worden opgelegd (Cyprianus).
Ze accepteerden Cornelius niet; en Novatianus liet zich door een aantal priesters en confessores (»martelaren) tot tegen-bisschop kiezen en wijden. Een door Cornelius in de
herfst van 25I te Rome bijeengeroepen synode met zestig bisschoppen verwierp de beschuldigingen en steunde Cornelius in zijn
milde praxis. Novatianus en zijn partij werden uit de Kerk gestoten. Hij en zijn volgelingen noemden zich in tegenstelling tot de in
hun ogen van de rechte weg afgeweken gemeente van Cornelius: `katharoi', de zuiveren.
Cornelius werd, toen in 253 onder Gallus
de vervolging even opleefde, naar Centumcellae (Civitavecchia) verbannen, waar hij na
een kort verblij f stierf. Hij werd later bijgezet
in de Lucina-crypte in de catacombs van Calixtus te Rome. Van Cornelius resten — behalve zijn graf met de inscriptie: `Cornelius
Martyr' — enkele brieven en brieffragmenten,
die hij verzond aan collega-bisschoppen elders, onder wie Cyprianus. Uit een van de
fragmenten blijkt dat in zijn tijd de clerus van
Rome opgebouwd was uit een zevental,
door wijdingen toebedeelde ambten, te weten: 47 priesters, zeven diakens, zeven subdiakens, 42 acolieten, 52 exorcisten, en enkele
lectoren en deurbewakers (>>clerici).
De traditie van een martelaarschap van
Cornelius is zeerjong. De Legenda Aurea kent
haar: hij zou uit de verbanning teruggeroepen en voor Decius zijn gevoerd, die hem na
een geseling met loden kogels het bevel gaf in
de tempel van Mars voor diens beeld te offemen. Op weg daarheen genas Cornelius op
verzoek van een ridder diens lamme vrouw
Salustia, waarna het echtpaar samen met
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twintig krijgers tot bekering werd gebracht.
Allen weigerden de afgodendienst, bespuwden het Marsbeeld en werden gedood.
De naam van de partij (katharoi) van Novatianus, van wie na de genoemde synode
weing meer bekend is, herleefde verschillende malen in de geschiedenis, met name tijdens
de beweging der katharen in de I Ze en 13 e
eeuw in Zuid-Frankrijk, een beweging waarvan het woord 'ketter' is afgeleid.
Cornelius wordt vaak anachronistisch afgebeeld in pauselijk gewaad, met als attributen een zwaard, boek, palm, kruisstaf en vanaf de 14e eeuw meestal een hoorn. Het laatste
attribuut, een populaire toespeling ' op zijn
naam (cornus, hoorn), was de reden dat men
hem vooral in Noord-Europa de bescherming van het hoornvee en andere huisdieren
toevertrouwde. Daarnaast riep men zijn hulp
in bij kinderstuipen, epilepsie en zenuwziekten. Centra van verering en van bedevaarten
zijn Saint-Corneille-de-Compiegne, Sankt
Severin te Keulen en Kornelimunster (tussen
Lusk en Aken). In Limburg en Brabant werd
hij vaak te hulp geroepen bij genoemde ziekten, bovendien bij kinkhoest en jicht, waarvan bewaard gebleven prentjes met aanwijzingen getuigen. Cornelius' feestdag, 16
september, valt samen met die van zijn collega en vriend Cyprianus (op sommige plaatsen 14 september) .
Een van de vroegste afbeeldingen is het
fresco ca. 565 in de Lucina-crypte te Rome,
dat Cornelius met boek samen met Cyprianus toont. Op het mozaiek 500 -2o aan de
schipwand in de San Apollinare Nuovo te
Ravenna draagt hij zoals alle martelaren aldaar een kroon. Een Antwerps glasraam ca.
1505 in de Mariakerk toont hem als paus met
tiara en kruisstaf. Met Cyprianus verschijnt
hij op een schilderij ca. 1530 van de Meester
van Messkirch in het slot Liechtenstein en op
een werk ca. 1570 van Paolo Veronese in de
Brera te Milaan. De hoorn onderscheidt hem
op een miniatuur ca. 1440 in het Getij denboek van Catharina van Kleef (als randversie-

ring acht verschillende vogelkooien: patronage van huisdieren?) en een paneel ca. 1 445
van Stephan Lochner (samen met »Antonius
Abt en Maria Magdalena; de hoorn heeft hier
de vorm van een fraaie drinkhoorn met bewerkte rand, deksel en punt van edelmetaal) .
Een zilveren, gedreven reliekbuste ca. 1365
bevindt zich in de kerk en een beeld ca. 15 50
aan het portaal daarvan te Kornelimunster,
waar ook enkele Cornelius-reliekhoornen bewaard worden. Een beeld 1639 in de SaintCornely te Carnac (Morbihan) stelt Cornelius, omgeven door koeien, voor als patroon
van het vee. Naar het voorbeeld van middeleeuwse beelden vindt men zijn (gipsen massaproduktie-)beeld nogal vaak in de neogotische parochiekerken. Een cyclus met
Cornelius' martelaarschap treft men aan op
de vleugel van een retabel 1530-48 van Valmasseda (of Valmareda) in de San Cebran de
Campos te Palencia.
Franchi de' Cavaliers 1920; Hay 1956; Stany-Gauthier 1953.

COSMAS & DAMIANUS zijn de twee belangrijksten onder de heilige artsen uit de
oudheid. Met anderen, Cyrus en Johannes,
Sampson en Diomedes, Pantaleimon en Hermolaos, worden ze `anargyroi' (niet voor
geld [genezend]) genoemd, omdat ze, Mat.
10,8 volgend en met Luc. 8,43 in gedachten,
voor hun diensten geen honorarium vroegen.
Uit een wirwar van legendarische berichten
over de twee broers valt een historische kern
te reconstrueren. Het zijn Syrische christenen
geweest met een praktijk waarin ze belangeloos mens en diem hielpen. De een werkte in
de kliniek; de ander bezocht de zieken. Bisschop Theodoretus van Cyrus vermeldde al
ca. 450 hun cultus in zijn stad. Een spoedig
wij dverbreide verering en faam om de sue-

COSMAS & DAMIANUS III

cessen van hun postuum geboden hulp liggen
zeker in de lijn van de antieke cultus en gebruiken rond artsengoden, de Dioscuren Castor en Pollux, Asclepius en Isis Medica, maar
vonden naast keizerlijke propaganda — keizer
Justinianus (ca. S So) werd op hun voorspraak
genezen — hun oorsprong ook en vooral in
ideeen over en de beoefening van de christelijke ziekenzorg.
Hun legenden kennen verschillende tradities. In Byzantium kende men de naam van
hun christelijke moeder, Theodote (in de Legenda Aurea Theodora) en een voorval nit
hun Leven: op aandringen van een genezen
vrouw Palladia zou Damianus tegen hun
principes als tegenprestatie drie eieren hebben
aangenomen. Hij stierf daarom het eerst. Zijn
broer zette het werk voort. Zij werden te
Phereman (bedoeld is misschien Pelusion,
Egypte) begraven. Na hun dood genazen zij
een Boer die slapend een slang had ingeslikt,
en redden zij de vrouw van een zekere Malchos (of Malbo) van twee duivels. In Syrie
meende men dat zij te Rome geboren waren,
hun bezittingen aan de armen gegeven en
keizer Carinus (?) bekeerd hadden. Door jaloerse collega's werden ze gestenigd. In Rome dacht men dat ze met nog drie andere
broers, die hen bij hun werk hielpen, in Ara
geboren en onder de keizers Diocletianus
en Maximianus door stadhouder Lysias in
Aegae (Cilicie) gemarteld waren. De legenden groeiden ineen en nieuwe elementen en
bijzonderheden werden toegevoegd: allerlei
genezingen; het bevel van Cosmas om zijn
minder volmaakte broer niet met hemzelf in
een graf to begraven; de aard van hun martelaarschap (ook van de drie andere broertj es) :
folteringen, poging tot verdrinken, brandstapel, steniging en pijlen — vuur, stenen en pijlen treffen overigens de beulen zelf — en het
zwaard; een eerder genezen kameel, die bij de
begrafenis met menselijke stem toch een gezamenlijk graf beveelt, en tenslotte het wonder van het door kanker aangetaste been. Dit
wonder was hun meesterwerk: bij een man
wordt door hen 's nachts een door gangreen

aangetast been geamputeerd en vervangen
door dat van een juist gestorven Moor. De
operatie lukt en bij het lijk ligt 's anderendaags het zieke, blanke lidmaat.
Van de plaatsen waar zij vereerd werden, onder meer Aegae, Jeruzalem, Aleppo, Edessa,
was Constantinopel het belangrijkst. Een van
de vier daar aan hen gewijde kerken werd
door keizer Justinianus bijzonder bevoorrecht en was al spoedig zo beroemd en vooral
ook zo goed uitgerust met alle soorten gemakken voor ziekenverpleging dat duizenden kwamen om er hun genezing te vinden.
Die vonden ze door de `incubatio', voortzetting van de antieke tempelslaap. Tijdens de
slaap verschenen de heiligen in dit `Cosmidion' en brachten, soms na zeer veel geduld te
hebben gevraagd en zelf getoond, genezing.
In de wachtlokalen waren de sterkste verhalen over hun daden ter bemoediging voor`
ieder leesbaar op metalen platen gegraveerd.
Afschriften ervan (vijf collecties varierend
van de 8e tot de 13e eeuw) zijn bewaard gebleven en leveren nog steeds een boeiende
literatuur. Onlangs werd aangetoond dat een
groot aantal van de diagnoses en therapieen
door de artsen verricht niet alleen beantwoordde aan de wetenschap van die tijd maar
ook voor een goed deel overeenstemt met
nog altij d geldende medische inzichten.
Vanuit het Oosten, waar men wel drie
verschillende broederparen heeft onderscheiden, op de ikonen elk met hun eigen fysionomie, raakten Cosmas en Damianus bekend en
geliefd in Egypte (ivoor nit de S e eeuw; met
artsentas aan de gordel), Rusland en Griekenland (portretten in het koepelmozaiek ca. 396
in de Georgioskerk te Tessaloniki) en Italie
(zeer individuele portretten met oosterse fysionomie — gelijk aan die te Tessaloniki — op
het absismozaiek ca. 527 in hun kerk aan het
Forum te Rome met Petrus en Paulus als begeleiders en onder de op de wolken zwevende rechter Christus) . In de middeleeuwen
drong hun roem door tot in Spanje en de
gebieden van de Hanzesteden, waar vaak epi-
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demieen heersten, en Midden-Duitsland
waar men in het bezit kwam van hun relieken
(Hildesheim, Essen en Munchen). De broers
worden afgebeeld met artsentas, die hun ook
wel vanuit de hemel door Gods hand wordt
aangereikt, met medicijnenkistje of -doosj e,
(hand)boek, spatel, scalpel of pincet en (alleen
in het Westen) de kolf van de piskijker. Cosmas fungeert vaak als de medische specialist
met scalpel, Damianus als de verplegende
wondarts met zalfpot. Zij dragen het kos
tuum van de artsen uit de tijd van de afbeelding: voor de tijd relatief ouderwetse dracht,
wijde mantel en deftig hoofddeksel. Zij worden in het Westen gevierd op 27 september;
in het Oosten wel op drie verschillende dagen.
Het broederpaar werd uiteraard ook in het
Westen vaak afgebeeld: als beschermers van
zieken, van artsen, apothekers, barbiers, medische faculteiten, ziekenhuizen, confrerieen
(beroemd zijn die van Parij s en Luzarches,
met eigen Cosmas-en-Damianus-grafiek),
van steden en families (Florence en natuurlijk
de Medici), van kerken (in Belgie alleen al 88;
verder in hun, door Walch, Franck en Hoss
tussen 1722 en 1743 rijk uitgedoste bedevaartskerk te Kaufbeuren) en van de jezuieten, die hun verering bevorderen. Hun afbeeldingen zijn dan ook legio: in goud
gedreven op de boekband van het Evangeliarium van Theophanu (Toe eeuw, in de schatkamer van de kathedraal te Essen); samen met
hun moeder Theodote en collega Pantaleimon op een ikoon ca. i ioo in het Catharinaklooster in de Sinai; als twee Arabische artsen
door Bartolommeo Bulgarini (14e eeuw); op
de 15 e-eeuwse schilderijen (toegeschreven
aan Bartolommeo Vivarini) in het Catharinagasthuis te Gouda; aan gewelfschilderingen in
de Groningse Martinikerk uit dezelfde eeuw
(naast Maria; zoveel eenvoudiger dan naast
de onvergelijkbare `Medici-madonna' 1450
van Rogier van der Weyden); op een paneel
ca. 1455 van de Meester van Keulen samen
met Pantaleimon; op een miniatuur (na i Soo)
in `Les Heures de Notre-Dame dites de Hen-
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nessy' als twee uit Brugge weggelopen doktertj es; op een houtsnede 1534 uit het oudste
Poolse medicinale herbarium dat Stefan Falimiersz samenstelde (de artsen samen met een
kruiden plukkende vrouw); op een gildeglas
1 795 uit Zierikzee in het museum van die
stad; op een 18e-eeuwse lijkbaar van het chirurgijnsgilde in de kerk te Workum; op een
negental geborduurde wandkleden van verschillende grootte die Hildegard Brom-Fischer tussen 194o en 1960 vervaardigde (Cosmas en Damianus steeds op weg met
attributen in de hand); tien glasramen 1962 in
hun kerk te Caluire bij Lyon naar een ontwerp van Ribes; en als kolossale stenen wachters 1979 van Van Weerden en Verbeek voor
de ingang van het voormalige Rooms-Katholieke Ziekenhuis te Groningen.
Over vele musea verspreid zijn de scenes
van de cycli aan twee retabels van Fra Angelico en zijn school; een in de San Marco ca.
1440 en een voor het klooster van. San Vincenzo d'Annalena ca. 1453 beide te Florence
(grotendeels verloren gegaan), elk met acht
scenes: de genezen vrouw Palladia, martelingen, begrafenis (met de kameel) en de beentransplantatie. Het altaarstuk ca. i S 5o van de
bouwmeester Lancelot Blondeel in de Sint
Jakobskerk te Brugge heeft hun deftige figuren te midden van zeven scenes in een overdadige renaissance-architectuur. Veel volkser, maar compleet en vertellend, is de
barokke cyclus met gepolychromeerde, houten reliefs ca. 1700 in de kapel van het in de
Roussillonese bergen verstopte gehucht Llo
(Pyrenees Orientales) . Een moderne cyclus
naar ontwerp van Ribes bevindt zich op de
genoemde glasramen te Caluire.
Afzonderlijk afgebeelde scenes waren: de
goddelijke overreiking van de medicijntas
(miniatuur ca. 990 in het Menologion van
Basilius i i ), de genezing van de kameel (I 4eeeuws relief aan de kathedraal te Bremen),
martelscenes (op een altaarstuk 1669 van Rosa in de San Giovanni del Fiorentini te Rome
en op 17e-eeuwse devotieprentjes in het Catharijneconvent te Utrecht) en een curieuze
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scene met een spreekuur (in het Byzantijnse
Cosmidion?) onder een enorme porticus
(schilderij 1853 van Duval in het museum te
Luzarches) . De scene van de beenoperatie is
vooral in Spanje in trek geweest: miniatuur
in een 14e-eeuwse codex te Mantua; Huguet,
Ise-eeuwse retabel in de Santa Maria te Tarrasa (Catalonia); Fernando Rincon, schilderij
ca. I Soo in het Prado te Madrid; Pedro Berruguete, retabel ca. 1480 in de kerk te Covarrubias en Picardo ca. 1525 te Burgos. Tintoretto schilderde in 1592 -93 dramatisch hun
marteling in de San Giorgio Maggiore te Venetie en E.Q. Asam hun apotheose op een
koepelfresco 1720 in de abdijkerk te Aldersbach (bij Passau).
Aldhelm, de eerste bisschop van Sherborne, wijdde in de tweede helft van de 7e eeuw
in De laudibus virginum (Lof der maagden) een
ronkend gedicht aan de heilige artsen.
David-Danel 1958; Festugiere 1971; Frey 1979;
Heinemann 1974; Rosenthal 1925; Skrobucha
1965; Wittmann 1967.

waren Romeinse martelaren (287) onder Diocletianus,
wier relieken wellicht naar Soissons zijn
overgebracht. Hun legende is een voorbeeld
van het ontstaan van verhalen over een koppel heiligen op grond van fantasie en associaties. Zij zouden met andere Romeinen, zoals
Quintinus van Vermand (nu Saint-Quentin)
en Piatus van Doornik (Saint-Piat, te Chartres vereerd), om aan vervolging te ontsnappen naar Gallia gevlucht zijn. Het tweetal bereikte Soissons waar zij als schoenmakers in
hun onderhoud voorzagen en — de christelijke naastenliefde metterdaad predikend — de
armen kosteloos voorzagen van schoeisel,
waarvoor engelen hun elke nacht het leer
aanreikten. Door de rechter Rictiovarus, een
CRISPINUS & CRISPINIANUS
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figuur die ook in de legenden van de andere
Romeinen optreedt, werden zij in de tijd van
Diocletianus' medekeizer Maximinianus gevangen genomen en na een reeks overwegend stereotiepe martelingen onthoofd.
Naast stokslagen, het gedeeltelijk afstropen
van stroken huid (vgl. »Erasmus), een poging
tot verdrinking met een molensteen om de
hals in de bijna dichtgevroren Aisne (maar
gered door een vloed warm water), onderdompelingen in een pot kokend lood (spatten
daaruit verblindden de rechter) en in een vat
met kokende olie (waarbij een engel hen
troostte) ondergingen zij een betrekkelijk
originele pijniging: men stak elzen (schoenmakerspriemen) onder de nagels van hun
handen en voeten. De priemen vlogen er echter uit en troffen de beulen (»Cosmas & Damianus en >>Sebastianus). In een Engelse versie
van de legende speelt het verhaal van de heiligen te Faversham (Kent) .
Beide heiligen werden uiteraard de patronen
van de leerlooiers, schoen-, handschoenen- en
zadelmakers. De tekst van een Duits versje,
waarin Crispinus schoenen maakte voor de
armen en daarvoor ook het leer 'stellte' (beschikbaar stelde), werd snel verstaan als 'stahl'
(stal), wat hun verhaal nog pikanter maakte.
Hun attributen zijn hun martelwerktuigen
(sculptuur ca. 1 Soo in de kerk te Erkelenz,
Rijnland), schoenen of gereedschap (16eeeuwse beelden in de kerk te Horst) . Een enkele maal werden zij als bisschoppen voorgesteld (zilveren, gedreven dodenschild 1663
van het gilde der schoenmakers in het Landesmuseum te Munster). Meestal zijn zij afgebeeld in deftige burgerkleding (houten
beelden aan een retabel ca. 1 S I s in de kerk te
Kalkar; met zwaarden, hamer en boek, dat
duidt op hun ijver als geloofsverkondigers) of
in hun werkkleding (retabel ca. 1650 uit
Schwyz, nu in de Dreifaltigkeitskirche te
Konstanz) . Cycli vindt men onder meer op
een 13 e-eeuws glasraam te Soissons, aan een

altaar ca. 1410 van Pasquier Bormann in de
kerk te Herentals, op een altaarvleugel ca.

1500 in het Landesmuseum te Zurich (met de
scene van de priemen onder de nagels) en een
altaar ca. I 59 van Ambrosius i Francken in
het Kon. Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen. Hun martelaarschap wordt verbeeld op een Nederlands altaar ca. I Soo in het
museum te Warschau.
Delehaye 1936; Frey 1979; Groger 1944; Jullian
1923; Secomska 1965.
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CYPRIANUS VAN CARTHAGO werd ca.

200/210 in die stad geboren. Thascius Caecilius Cyprianus — zo was zijn volledige naam —
was vanaf 248/49, kort na zijn toetreden tot
de Kerk, tot aan zijn verbanning en marteldood in 258 bisschop aldaar. Tij dens de scherpe, vooral tegen de kerkleiders gerichte vervolging onder Decius in 250 vluchtte hij de
stad uit en bestuurde hij zijn gemeente per
brief.
Teruggekeerd kwam hij in 251 voor grote
problemen te staan. In overeenstemming met
het Romeinse standpunt, naar voren gebracht door bisschop >>Cornelius, veroordeelde Cyprianus de lakse praktijk van de 'confessores' (>>belij ders) . Dezen meenden, uitgaande van de mogelijkheid van de
plaatsvervangende verdiensten van gevallen
martelaren, al te gemakkelijk de 'lapsi' (gevallenen) weer in de kerkgemeenschap op te
kunnen nemen: diegenen namelijk die tijdens
de vervolging uit vrees voor marteling en
dood hun christenzijn hadden afgezoren, een
offer aan de goden hadden voorgewend of
zich tegen betaling een offerbewijs hadden
laten verstrekken. Cyprianus' standpunt was
dat de verzoening pas kon plaatsvinden na
een behoorlijke boete. Dit weliswaar strenge

standpunt was toch weer te mild voor Afrikaanse aanhangers van een nog rigoristischer
priester Novatianus uit Rome, die vasthield
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aan het standpunt dat verzoening van de 'lapSi' op geen enkele manier mogelijk was. Novatianus liet het te Rome onder meer om
deze reden op een schisma aankomen (»Cornelius). Zijn relatief milde praktijk bracht
Cyprianus aldus opnieuw met deze partij in
conflict.
Cyprianus moest weer in het krijt treden,
toen in 252 in Carthago de pest uitbrak en de
oud-gelovige partij (aanhangers van het oude
Romeinse geloof) de schuld daarvan op de
christenen schoof. Een vierde strijd had hij in
2 55-5 6 te voeren, nu met bisschop Stephanus
van Rome, die van mening was dat men lieden, die door ketters gedoopt waren maar
weer tot de catholica wilden terugkeren, met
een simpele handoplegging in de Kerk kon
opnemen. Dit druiste in tegen de gewoonte
van de Afrikaanse Kerk, waarin men een
door ketters toegediend doopsel voor ongeldig hield en waar men daarom vergde dat een
aldus gedoopte werd `over-gedoopt'. Het
meningsverschil liep zo hoog op dat een
schisma dreigde, omdat alle Afrikaanse bisschoppen achter Cyprianus stonden. Bisschop Dionysius van Alexandria wist dit echter door bemiddeling te voorkomen.
Toen onder Valerianus in 257 de vervolging tegen de Kerk weer uitbrak, werd Cyprianus eerst verbannen, maar na een jaar
naar Carthago overgebracht, waar men hem
op 14 september 258 met het zwaard doodde.
Zijn Vita, waaschijnlijk van de hand van de
diaken Pontius, is eerder een lofrede dan een
historisch betrouwbaar geschrift. De Acta
proconsularia betreffende zijn proces en terechtstelling daarentegen gaan terug op authentieke protocollaire verslagen.
Cyprianus, een vruchtbaar correspondent
— er resten van hem 65 brieven en zestien
antwoorden aan hem — werd tijdens de zojuist geschilderde conflicten gedwongen tot
reflectie en discussie over het wezen en de
functie van de Kerk, en werd aldus een van de
grondleggers van de westerse ecclesiologie
(theologische leer over de Kerk) . Fundament
van de Kerk is volgens hem de lokale bis-

schop, die alleen tegenover God verantwoording schuldig is. Niemand mag zich boven
andere bisschoppen stellen. De bisschop van
Rome als 'ecclesia principalis' (gemeente van
de hoofdstad), is slechts teken van eenheid;
pas de gezamenlijke bisschoppen garanderen
deze eenheid. Het belangrijkste van een tiental werken die Cyprianus naliet is De catholicae ecclesiae unitate (Over de eenheid van de
algemene Kerk; 251).
Cyprianus, in de stoicijnse denkwereld opgegroeid, thuis in het Romeins recht en bekwaam in de klassieke retoriek, is een typische representant van dat tijdperk uit de
geschiedenis van het vroege christendom,
waarin de Kerk — na een periode als kleine,
zich apologetisch met het oude geloof metende minderheid — begon uit te groeien tot een
niet te veronachtzamen element in het Romeinse Rijk. Lokaal betekende dat, dat hij als
bestuurder, correspondent en auteur de
vruchten plukte van wat zijn leermeester, de
Carthaagse christen-advocaat Tertullianus,
had voorbereid. Mondiaal stond hij enerzijds
via zijn correspondentie in contact met een
goed georganiseerd netwerk van zelfstandige
gemeenten in Oost en West; anderzijds was
hij de zelfbewuste metropoliet, die met name
tegen Romeins centralisme in opkwam voor
de rechten en de rechtmatige denkbeelden
van de plaatselijke gemeente. Hij wordt op
16 september, samen met »Cornelius van Rome, gevierd.
Cyprianus werd als bisschop afgebeeld;
zijn attribuut is een zwaard. De vroegste afbeelding, samen met Cornelius, toont hem
zonder baard en met tonsuur: fragment van
een fresco ca. 56o/73 in de catacombe van
Calixtus te Rome, en ioe-eeuwse miniatuur
met zijn martyrium in een Mozarabisch antiphonarium (boek met korte gezangen die
tussen de psalmen in de getijden gezongen
worden) in de kathedraal te Leon. Vanaf de
middeleeuwen werd hij in het Westen bijna
altijd met baard voorgesteld: beeld ca. 1225
aan het zuiderportaal te Chartres en op het
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merkwaardige schilderij ca. 1575 van Paolo
Veronese, waarop hij als bisschop met Cornelius, die — een tiara aan zijn voeten — u it een
hem voorgehouden boek leest, poseeit voor
een hoog tronende >>Antonius Abt. De vroegste cyclus vindt men op een altaarretabel ca.
1200 in het bisschoppelijk museum te Vich;
de uitvoerigste op illustrerende tekeningen in
een 15e-eeuws handschrift met de Vita van
Francesco d'Antonio de Viterbo (gen. Balletta) in de Laurentiniana te Florence. Zijn martelaarschap werd uitgebeeld op een aan Mille
toegeschreven schilderij ca. 1750 in de Lieve
Vrouwekerk te Ninove.
Bakhuizen van den Brink 1956; Bayard 1961-62;
Capmay 1956; David s 1972; Meulenberg 1987;
Poschmann '933; Sullivan 1933.

CYRILLUS VAN ALEXANDRIE, van wie
het exacte geboortej aar (ca. 380) en details uit
zijn jeugd niet bekend zijn, moet een ongemakkelijk man geweest zijn. Na een ongetwij feld goede, klassieke opleiding werd hij
door zijn ambitieuze en weinig scrupuleuze
oom, bisschop Theophilus van Alexandria, in
de >>clerus opgenomen. Na diens dood wist
Cyrillus ondanks weerstanden in het diocees
diens zetel in 412 te bezetten. Hij wing zijn
episcopaat aan met problemen. Verering van
Theophilus' tegenstander #Johannes Chrysostomus onderdrukte hij, kerken van schismatici liet hij sluiten en joden — die christenen
hadden overvallen — nam hij hun bezittingen
of en verdreef hij nit de stad. Zijn lector Petrus organiseerde een lynchpartij tegen de
zeer gerespecteerde, oud-gelovige (aan de
Romeinse religie vasthoudende) filosofe Hypatia. Ook de glans van Cyrillus' 'verdienste'
voor de mariologie (theologie over Maria)
wordt getemperd door minder fraaie methoden.

Toen in 42829 — als een nasleep van de
ariaanse christologie (>>Athanasius) — te Constantinopel, vanouds rivaal-bisschopsstad van
Alexandria, waar de Antiocheense monnik
Nestorius patriarch geworden was, in preken
(naar men zei) verkondigd werd, dat Maria
niet de moeder van de God(mens) Jezus was
geweest, maar de moeder van een mens, die
pas later met de goddelijke natuur verenigd
werd, trad Cyrillus op als protaganist van de
bestrijders van die mening. Daarbij liet hij
geen enkel middel ongebruikt, ook niet dat
van verdachtmaking en omkoping. Escalatie
leidde er in 43 I toe dat keizer Theodosius ii
een algemeen concilie uitriep te Efeze. Tegen
de regels in opende Cyrillus, die zich als
voorzitter opwierp, de kerkvergadering
voordat Nestorius en zijn belangrijke medestanders nit Antiochie gearriveerd waren, zodat hij diens veroordeling kon doordrukken
alsmede de plechtige verklaring dat Maria de
`Theotokos' (Godbarende, Godsmoeder) is.
Het gevolg was in plaats van een oplossing
nieuwe strijd, die Cyrillus wist te beslechten
toen hij in 43 3 het keizerlijk hof en vooral
Pulcheria, zuster van de keizer, op zijn hand
kreeg. Nestorius werd veroordeeld, afgezet
en verbannen. Cyrillus vond nu tot aan zijn
dood in 444 een nieuw voorwerp van bestrijding: de mening van sommige al te
voortvarende medestanders die zo ver gingen, dat zij ten gunste van diens God-zijn
Jezus' mens-zijn onderbelichtten.
In zijn nagelaten geschriften op exegetisch,
dogmatisch en apologetisch terrein treedt
Cyrillus naar voren als een uitstekend theobog, die de beste tradities van >>Athanasius en
de Cappadociers (> Basilius) voortzette, zozeer dat men hem `spiegel der vaders' ging
noemen. Vooral op het terrein van de ideeen
over de uitwisselbaarheid van de eigenschappen onder de drie goddelijke personen, Vader, Zoon en heilige Geest, bracht hij duidelijkheid. Zijn preek Lofrede op de Theotokos
heeft grote invloed gehad op de latere ontwikkeling van de Maria-verering. In het
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Oosten rekent men hem vanaf de 9e eeuw
onder de hierarchen (grote geestelijke leiders;
> kerkvaders). Zijn feest wordt in het Oosten
(met Athanasius) gevierd op 18 januari en
9 juni; in het Westen op 9 februari.
Cyrillus werd in het Oosten afgebeeld in
bisschoppelijk gewaad (omophorion;»clerici)
en altijd met een doek of muts als hoofdbedekking met een of meerdere kruisen daarop, en een boek in de hand. Hij heeft strenge
trekken en een donkere lange baard en maakt
het onderwijzende gebaar (vingers van de
rechterhand geheven, de ringvinger op de
duim). Vroegste afbeeldingen zijn mozaiekportretten in de Georgioskerk te Saloniki (se
eeuw) en in de Hagia Sophia te Constantinopel (9e eeuw). Ook een gouden medaillon ca.
Iloo aan de Pala d'Oro in de San Marco te
Venetie draagt een oosters busteportret. Westerse voorstellingen zijn er van Reni ca. 16io
in de Santa Maria Maggiore te Rome, Rasini
uit 1716 in de San Clemente aldaar, en van
Domenichino ca. 1620 in de kerk te Grottaferrata, alle met een westerse, min of meer
gelukkige interpretatie van het oosterse liturgische gewaad.
Burghardt 1957; Kyrilliana 1947.
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gezonden naar de Chasaren aan de benedenloop van de Don en de Wolga tussen de
Zwarte en de Kaspische Zee. In 863 wees de
keizer hun op verzoek van de lokale vorst
Ratislav Moravie als zendingsgebied toe.
Daar ontwierp Konstantinos ten behoeve van
de verkondiging een (fonetisch) schrift, de
Glagolica, uit een combinatie van het ronde,
Griekse (minuskel-)alfabet en elementen uit
oosterse lettertekens, waarbij wellicht een
reeds bestaand, Grieks geheimschrift voor
hem uitgangspunt was. Hij schreef in dit alfabet zijn Slavische vertalingen van bijbelse en
liturgische teksten. In de ioe eeuw werd het
schrift aangepast aan het vierkante, Griekse
majuskel-alfabet en naar hem 'Cyrillisch' genoemd.
Een territoriaal en een theologisch conflict
met Beierse bisschoppen, die hen als indringers in hun gebieden beschouwden en hen
veroordeelden omdat zij zich niet hidden aan
de stelling dat alleen Hebreeuws, Grieks en
Latijn liturgische talen waren, waren aanleiding voor de broers om naar Rome te reizen.
Daar ontvingen zij de zegen en goedkeuring
van bisschop Hadrianus i i . Te Rome woonden zij in een Grieks klooster, waar Konstantinos, ziek geworden, monnik werd en de
naam Cyrillus aannam. Kort daarop stierf hij

CYRILLUS & METHODIUS, twee broers
uit een senatoriale familie te Saloniki (Thessalonika), heetten voor zij monnik werden
Konstantinos en Michael. De jongste was
Konstantinos, die in 826 of 827 geboren
werd. Hij studeerde te Byzantium, werd
priester gewijd en aangesteld als bibliothecaris van de Hagia Sophia. Michael, geboren ca.
81 S, was bestuurder van een Slavische provincie tot 840, toen hij in Bythinie monnik
werd. In 86o werden de twee broers, vertrouwd als zij waren met de Slavische taal,
door keizer Michael iii als missionarissen uit-

in 869. Hij werd begraven in de San Clemente, de gedachteniskerk van bisschop Clemens
van Rome, wiens relieken zij op hun reizen
in Cherson hadden ontdekt en later mee naar
Rome hadden genomen. Deze Clemens zou
de derde opvolger van Petrus te Rome geweest zijn. In het laatste decennium van de ie
eeuw was hij, volgens legenden die rond hem
in de loop der jaren ontstonden, met een anker om de hals in de Zwarte Zee geworpen.
Engelen groeven zijn graf.
Methodius werd door Hadrianus tot aartsbisschop van Moravie en Pannonie gewijd en
als legaat bij de Slavische volken benoemd.
Daarheen gereisd, raakte hij door politieke
verwikkelingen en hernieuwde conflicten
met de westerse bisschoppen in de gevangenis. Hij werd daaruit verlost door bemidde-
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ling van bisschop Johannes viii van Rome.
Toen er weer problemen ontstonden bekrachtigde deze de reeds door Hadrianus geschonken goedkeuring, echter met de beperking dat Methodius afhankelijk werd van de
westerse bisschop van Wiching: Rome wilde
de hand houden zowel in de opbouw van de
Frankische rijkskerk als in de ontwikkelingen
in de Slavische gebieden. Daarmee bleven de
moeilijkheden bestaan, zodat Methodius in
881 naar Byzantium reisde, waar hij zich tot
zijn dood in 885 wijdde aan de voorzetting
van de vertaling van bijbelse en kerkrechtelijke teksten.
Cyrillus en Methodius zijn de grondleggers
van de Slavische literatuur. De ware reikwijdte van hun invloed is moeilijk te schatten. Schaarste aan bronnen en een eenzijdige
literatuur. (nationaal of confessioneel gekleurd) leveren geen scherp beeld. Vast staat
dat zij voor de cultuur van de Bulgaren en de
Russen van belang waren. In 1863, bij het
millennium van hun missie, herleefde met de
in het Westen sinds lang tanende of verdwenen belangstelling de bestudering van hun leven en invloed, en kregen in hun naam pogingen tot herstel van de bij het Oosterse
Schisma in I0S4 verbroken banden tussen
Rome en de Slavische christenen een nieuw
elan. Hun feest valt in de Slavische landen op
S juli; in de Russisch-Byzantijnse kerken op
14 februari en I I mei; in het Westen op 7 j uli.
De oudste afbeeldingen bevinden zich in
de onderkerk van de San Clemente te Rome:
een fresco uit ca. 870/75, waarop beiden voor
Christus (geflankeerd door de apostel Andreas en Clemens?) staan, de een met een
boek, de ander met een kelk in de hand,
voorts een ten dele bewaard gebleven fresco
ca. 85o waarop Cyrillus voor keizer Michael
knielt. In het Oosten werd Cyrillus als bisschop afgebeeld op een i I e-eeuws fresco
(met inscriptie 'leraar der Slaven') in de Sophiakerk te Ochrid in Servie, waar men hen
vereerde. In Bohemen zijn twee in steen gekapte busten ca. 1375 van Meester Hermann

in de Sint Vituskathedraal te Praag hun
vroegste bewaard gebleven monument. Als
westerse bisschoppen stelde Schweigl hen in
1755 voor op reliefs in de kathedraal te Brno,
terwijl de beelden ca. 1840 van Emmanuel
Max in de Theinkerk te Praag Cyrillus voorstellen als monnik met boek en staf en Methodius als bisschop. Moderne voorstellingen
vindt men onder de beelden op de Karluv
Most (Karelsbrug) te Praag van de hand van
Dvorak. Op een Bulgaarse ikoon 1862 in de
Staatsgalerij Plovdiv te Sofia zijn de broers
gekleed in het Slavische bisschopsornaat. Reni schilderde hen met boekrol en boek op een
werk ca. 1625 in de Santa Maria Maggiore te
Rome. Onder de spaarzaam uitgebeelde scenes verdient een levendig fresco ca. 10 5 0 met
de translatie van de relieken van Clemens (in
de San Clemente te Rome) vermelding.
Dvornik 1933 en 1956; Grivec 1960; Hemmerdinger-Iliadou 1966.

is (vanaf
de 9e eeuw) de naam van een drietal personen
van wie de verhalen door traditie en tijd ineen geweven zijn. Eusebius van Caesarea zegt
in zijn Kerkgeschiedenis (303-324) dat Dionysins, Paulus' Atheense bekeerling die diens rede op de Areopaag gehoord had (Hand.
17,34), de eerste bisschop van zijn stad geweest is. Onder Dionysius' naam publiceerde
een, wellicht uit Syrie afkomstige auteur vanaf ca. Soo een aantal mysterieuze geschriften.
Hij deed het voorkomen alsof hij bij Jezus' en
Maria's dood aanwezig was geweest en hij
wilde ook voor Paulus' leerling doorgaan.
Diepzinnige, van neoplatoonse ideeen doordrenkte speculaties over de namen van God,
de mystieke verhouding van de ziel tot God
en de rangorde onder de engelen waren zijn
belangrijkste onderwerpen. In het begin van
DIONYSIUS DE AREOPAGIET
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Dionysius preekt to Parijs,
miniatuur in de Kroniek van
Saint-Denis, 1317.
Bibliotheque Nationale, Parijs.

Dionysius en zijn gevolg
bekeren zich de Parijzenaars en
belijden hun geloof. Hun
afgodsbeelden vallen daarbij

op de prediking van bisschop

van de sokkels.
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de 6e eeuw stonden bisschoppen nogal wantrouwend tegenover de ideeen van deze
tweede (Pseudo-)Dionysius, maar toen in de
7e eeuw grote kerkleiders deze geaccepteerd
hadden, sloeg achterdocht om in diepe bewondering. Via de Latijnse vertaling door de
geleerde Johannes Scot Eriugena (ca. 877)
was men met deze theologie ook in het Westen bekend, waar de scholastiek (12e-13e
eeuw) en mystici zoals Johannes Tauler,
Meister Eck(e)hart, Jan van Ruusbroec (14e
eeuw) en »Johannes van het Kruis (I 6e eeuw)
er sterk door beinvloed werden. Deze invloed was des te groter omdat men de auteur
sinds ca. Boo weer was gaan vereenzelvigen
met een derde Dionysius die in de 3e eeuw
gemarteld en de eerste bisschop van Parijs
zou zijn geweest. Al door »Hieronymus worden Rusticus en Eleutherius (namen van de
antieke Dionysos!) als diens helpers en medemartelaren vermeld. Volgens de oudste legende is Dionysius te Saint-Denis bij Parijs
begraven.
In het zeer oude klooster te Saint-Denis, dat
al in 475 vermeld words en door koning
Dagobert 1 (begin 7e eeuw) bevoordeeld
werd, zijn Frankische en later Franse koningen begraven. Ter versterking van het respect voor de abdij liet een jongere legende
Dionysius' marteling plaatsvinden op Montmartre (mons martyrum) te Parijs, waar Dionysius — na van Jezus zelf de laatste communie
te hebben ontvangen — onthoofd werd om
vervolgens met zijn hoofd in de handen naar
Saint-Denis te wandelen. In de Karolingische
periode groeide het legendarische bestand in
een Vita, geschreven door de geleerde abt
Hilduin van Saint-Denis (begin 9e eeuw), ten
voordele van de koninklijke abdij drastisch
uit. In 1317 schreef een monnik Yves een
vaak gekopieerde Vita. Na 1600 werd dankzij
de historische kritiek van humanisten, reformatoren en Bollandisten onderscheid gemaakt tussen de Pseudo-Areopagiet en de
bisschop Saint Denis. Dionysius, die beschermer was van de Franse koningen, aangeroe-

pen werd bij hoofdpijn en syfilis en door
boogschutters als patroon werd vereerd,
wordt gevierd op 9 oktober.
De Pseudo-Areopagiet werd in de kerken
van het Oosten of hun invloedsgebied alleen
of in groepen op ikonen afgebeeld als bisschop in liturgisch gewaad met krullend haar
en een gespleten baard, in de hand een bijbelcodex (12e-eeuwse mozaieken te Cefalu en
Palermo). In het Westen, uiteraard het meest
in Frankrijk, komt de Parijse Dionysius vanaf
de 12e eeuw voor als bisschop (fresco i 2e
eeuw Berze-la-Ville), onthoofd en met zijn
hoofd in de handen (beeld eerste helft 13 e
eeuw aan het noordelijk portaal te Reims), en
niet onthoofd en toch met een tweede hoofd
in de handen (zuidelijk rozetraam ca. 1266
aldaar) . Dit 'attribuut' heeft hij gemeen met
enkele andere 'cefaloforen' (hoofddragers;
»martelaren) . Een provencaals altaarstuk ca.
1505 in het Rijksmuseum te Amsterdam
toont Dionysius in gebed.
De meest uitgebreide Dionysius-cycli komen voor op een glasraam in de kathedraal
van Bourges uit de eerste helft van de r3e
eeuw, een 13e-eeuwse sculptuur aan het
noordelijk portaal van de Notre Dame te Parijs, in de Vita van Yves met 77 grote miniaturen en op een reeks panelen van Lambert
Lombard (ca. 1 S 50; vier scenes in de Kon.
Musea voor Schone Kunsten te Brussel; vier
elders, onder meer te Luik). Afzonderlijke taferelen zijn te zien op een ivoor ca. i 15o in het
Louvre te Parijs (een gemijterde Dionysius,
met Rusticus en Eleutherius); op een ivoor
1350-60 eveneens in het Louvre (de bisschopswijding door de apostel Paulus en een
martelscene); op een miniatuur in een kroniek van Saint-Denis uit de 14e eeuw in de
Bibliotheque Nationale te Parijs (Dionysius
prekend, terwijl afgodsbeelden van hun sokkels vallen); op een miniatuur ca. Ioso in het
missaal van Saint-Denis eveneens in de Bibliotheque Nationale (Jezus brengt Dionysius
en zijn gezellen de communie in de gevangenis) . Het bekendst is het paneel 1 415 van
Henri Bellechose met onder het kruis van Je-
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zus, dat gedragen wordt door God de Vader
(Genadestoel), de uitreiking van de communie en de onthoofding van de drie martelaren. Op een sculptuur ca. 1460 in de kerk te
Westerland (Sleeswijk-Holstein) is Dionysius
als getuige afgebeeld bij de Kroning, van Maria. Rodin maakte een sculptuur ca. 1890 met
het gemijterde hoofd van de martelaar en
twee handen op een reliekkastje.
Bar 1984; Coens 1963; Loenertz 1951; MoretusPlantin '953.

DOMINICUS VAN CALERUEGA (Do-

mingo Guzman) werd ca. i 17 in het Castiliaanse Caleruega geboren. De familie Guzman behoorde tot de Spaanse adel. Domingo
studeerde theologie te Palencia aan de kathedraalschool. Daarna sloot hij zich aan bij een
regulier kapittel (aan de kathedraal verbonden groep priesters) te Osma waarvan hij in
1201 subprior werd. Met zijn vriend, bisschop Didacus (Diego) van Azevedo, , reisde
hij met enkele gezellen — op weg naar Rome
— door Zuid-Frankrijk waar zij het gevaar
zagen van de ketterij van de kathaarse beweging der Albigenzen, die zich vooral ten gevolge van de weinig evangelische levenshouding van de seculiere clerus uitbreidde. Zij
bemerkten ook het onvermogen van de met
veel pracht en praal en met groot gevolg optredende, op de .wereldlijke macht steunende,
door de pans gestuurde legaten om het gevaar te keren. Dezen bevalen zij de methode
van de, ook elders in Europa opgekomen armoedebeweging aan (»Begga, Franciscus,
Norbertus) : prediking en onderricht door
onbaatzuchtige, als apostelen levende en,
waar het nodig was, rondtrekkende mannen
en vrouwen. Zij boden hun hulp daarbij aan.
In 1206 stichtte Didacus te Prouille bij
Toulouse een instituut, waarin vrouwen on-

derwijs gaven aan meisjes. Na diens dood
nam Dominicus in 1207 de leiding van het
huis over en vestigde zich daar met zijn medewerkers. Van daaruit trokken zij predikend
rond. In 1215 voerde Dominicus te Toulouse
een al eerder opgevat plan uit en stichtte een
mobiele gemeenschap van predikers van wie
hij grondige voorbereiding op hun taak door
studie, afstand van een vast inkomen en een
leven als bedelaars eiste. Men leefde volgens
de regel van » Augustinus. In 1216/17 werd
Dominicus' orde in Rome goedgekeurd en
ontving deze privileges voor prediking en de
naam 'Ordo (Fratrum) Praedicatorum'. Dominicus' eis van armoede was milder dan die
van Franciscus.
Hij stierf in 1221 te Bologna, waar hij een
jaar tevoren de eerste generale vergadering
(kapittel) van zijn orde bijeen had geroepen.
Zijn eerste biografen waren de ordegenoten
Jordanus van Saksen (ca. 1220), Bartholomeus van Trente, Caecilia van Bologna, Gerardus van Frachet en Stefanus van Salagnac
(medio en tweede helft 13 e eeuw) bij wie
historische en legendarische data gevonden
worden. De eerste drie hadden de stichter
persoonlijk nog gekend. De Legenda Aurea en
de Vita 1297 van Thierry van Apolda werden
de voornaamste bronnen voor de weinige cycli. Verteld wordt over de droom van zijn
moeder en het visioen van zijn doophefster,
die op zijn voorhoofd een ster zag die de hele
wereld verlichtte; over zijn besluit tijdens een
hongersnood boeken en huisraad te verkopen
om armen te helpen; over Petrus en Paulus
die hem verschenen en hem in de Sint Pieter
te Rome door overreiking van staf en boek
zending verleenden; over verschijningen van
Maria aan volgelingen, aan wie zij het belang
van hun stichter duidelijk maakt; over gevallen, waarin Dominicus de duivel in levenden
lijve bestreed. Verder leest men er verschillende sterke verhalen over zijn pogingen de
ketterij te bedwingen en over wonderen (genezingen en dodenopwekkingen) die hij tijdens zijn leven en na zijn dood verrichtte. Op
de, te Zwolle geboren dominicaan Alanus
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van Rupe ca. 1460 gaan de legenden terug
over het ontstaan van het Rozenkransgebed.
Volgens hem heeft Maria aan Dominicus niet
alleen dit gebed aanbevolen, maar gaf zij hem
ook een aan het gebedssnoer van de islam
ontleende gebedskrans.
Kenmerkend voor de eerste orde van Dominicus (dominicanen of predikheren) was, dat
de traditionele handenarbeid van de monniken vervangen werd door studie, dat een lid
van de orde niet levenslang aan een en hetzelfde klooster gebonden was en dat de
kloosters bij voorkeur in de steden lagen. Het
was een orde van priesters, waarin lekebroeders voor onderhoud van gebouwen en voor
de levensbehoeften zorgden. Voornaamste
doel waren studie, viering van de liturgie en
streven naar persoonlijke volmaaktheid,
waarbij volgens de coryfee onder de dominicanen, »Thomas van Aquino, als devies gold:
`contemplata aliis tradere' (wat door beschouwing verworven is aan anderen doorgeven) . Vanuit de Romaanse landen verspreidden de kloosters zich al spoedig ook
over Noord-Europa. Zij werden in de
middeleeuwen belangrijke centra voor pastorale zorg, in de 13e en 14e eeuw ook voor de
studie van de theologie (met een uitstraling
naar de grote universiteiten, waaraan dominicanen als >>Albertus de Grote en Thomas
doceerden) en in de i4e-I5e eeuw ook voor
de mystiek (men denke aan de grootsten:
Meister Eck(e)hart ca. 1300 te Keulen, zijn
leerlingen Heinrich Sense ca. 1330 en Johann
Tauler ca. 1350 te Straatsburg en Basel). In
deze bloeiperiode was er ook het optreden
van de fanatieke en tragisch om het leven
gebrachte prior van het San Marco-klooster
te Florence, Savonarola (1491-98), wiens portret door Fra Bartolommeo (ca. 1497 in het
klooster) iedereen kent. Zwarte bladzijden in
de geschiedenis vormden de rol van dominicanen (en franciscanen) in de processen van
de Inquisitie (bijvoorbeeld Bernard Gui die
een handboek voor de inquisiteur Directorium
inquisitionis 1323 -24 schree f en het verschij-

nen van de Malleus Male_ f icarum (Heksenhamer; 1487) van de ordebroeders Heinrich Institoris en (vooral) Jakob Sprenger. Bepaald
heldhaftig en zijn tijd ver vooruit was de felle
en scherpzinnige verdediging van de Latijnsamerikaanse Indianen met woord en daad
door de missionaris Bartolome de Las Casas
(onder meer Brevisima relacion de la destruction
de las Indias 1S22), die daarmee een van de
vroege verdedigers van de mensenrechten en
grondleggers van het staatsrecht werd.
Na een periode van verval leefde de orde
in de i 9e eeuw op. Grote mannen zoals de
gevierde predikant Henri Dominique Lacordaire bereidden via een grote restauratie een
belangrijke tweede bloeiperiode voor, die
zich vanaf de tweede helft van de i ge eeuw
onder meer uitte in een belangrijke toename
van het aantal kloosters en leden, in een explosieve missionaire activiteit en via de opleving van het thomisme en de neoscholastiek
in de grote betrokkenheid bij het ontstaan
van een `Nouvelle Theologie'. Zo is er de
voortreffelijke Pere Chenu, die tot aan zijn
dood in 1990 bijna zestigjaar lang zijn hart en
verstand — lange tijd miskend door Vaticaanse curiebonzen — in dienst van de vernieuwing van Kerk en ,heologie stelde. De leden
van de tweede orde, die van de dominicanessen, wijden zich ofwel in een strenge clausuur
De heilige Dominicus, paneel met
twaalf randscenes, eind 13 e eeuw.
Museo di Capodimonte, Napels.
Dominicus reikt zijn regel aan
twee geknielde confraters. Zijn
opdracht is: gaat uit en preekt
over heel de wereld (Hand. 1,8).
Men leest de scenes links van
boven naar onder en rechts van
boven naar onder: conceptie van
Dominicus (hondje!); zijn
geboorte; verkoop van zijn
boeken ten voordele van de
armen; de paus droomt dat
Dominicus de Kerk steunt en redt;
gebed van Dominicus; (rechts)
prediking en wonderen; tenslotte
zijn dood en begrafenis.
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aan contemplatie ofwel in open kloosters aan
sociale zorg. Uit de, vrijer georganiseerde,
meest uit lekengroepen bestaande derde orde,
die teruggaat op het klooster te Prouille, is
vooral »Caterina van Siena bekend.
Volgens een Ise-eeuwse traditie zou Dominicus het rozenkransgebed hebben gepropageerd: een betrekkelijk eenvoudige gebedsvorm, waarin onder constante herhaling
van het Ave Maria (Weesgegroet), na tien
maal afgewisseld door een Pater Noster (Onze Vader), de belangrijkste momenten uit het
leven van Jezus en Maria worden overdacht.
De oorsprong ervan — waarschijnlijk in de
12e eeuw — ligt in mariale begroetingen van
kloosterlingen. Belangrijk waren in de loop
van de eeuwen de Rozenkransbroederschappen, waarvan de leden dit gebed beoefenden
en het bidden ervan verspreidden. De orden
van Dominicus hebben zich daar achter geschaard.
Dominicus werd gecanoniseerd in 1234 en
wordt tegenwoordig op 4 augustus gevierd.
Een 13 e-eeuws paneel, toegeschreven aan
Guido da Siena (Harvard University, vs),
geeft een, overigens geidealiseerd, portret
van Dominicus: een strenge, tengere man in
wit habijt met zwarte mantel, de kap over het
hoofd, grote geschoren kruin en dunne donkere baard; deze voorstelling werd gevolgd
door Niccolo dell'Arca, borstbeeld ca. 1 475
in het dominicanerklooster te Bologna, en
nog bij Giovanni Bellini, schilderij ISIS (met
spreekgebaar en het eerste, authentieke attribuut, een boek). Aan dit attribuut werd in de
tijd van de barok een lelie of een ster toegevoegd: Piazzetta ca. 1725 in de kerk I Gesuati
te Venetie'. Een hondje (soms met een brandende fakkel in de bek, soms bij een globe) is
een toespeling op de droom van zijn moeder
en zeker ook op de grap: 'Domini Canes'
(honden voor/van hun Heer) . In de i s e eeuw
kwam tenslotte als attribuut de rozenkrans
(paneel ca. I S So uit het dominicanessenklooster Adelhausen bij Freiburg i.Br.).
Afbeeldingen van Dominicus met een
jeugdig, vriendelijk en zacht gezicht gaan te-

rug op een houten beeld ca. 1390 in de kloosterkerk te Bad Wimpfen en vooral op de 15eeeuwse werken van de Florentijnse ordebroeder Fra Angelico. Het spreekgebaar groeide
in de tijd van de barok uit tot een preekhouding (Dc Miranda, schilderij 1661). Moderne afbeeldingen zijn er van de hand van
Braque (glasraam ca. 1945 in de kerk te Verengeville) en Matisse ca. 1950 in de kerk te
Assy en de kapel van het dominicanessenklooster te Vence (beeld resp. tegel-applicatie) . Het werk 1474-77 van Bartolome Bermejo met Dominicus (met een sluwe,
onverzettelijke bisschopskop) als een tronende abt in vol ornaat met personificaties van de
zeven kardinale (d.i. hoofd)deugden onder
laat-gotische gepinakelde baldakijntjes aan de
stijlen van zijn troon is een uitzondering.
Cycli met scenes uit het leven van Dominicus zijn schaars en betrekkelijk klein: de
`Area' (graftombe) in de San Domenico te
Bologna, panelen aan retabels ca. 13 50 van
Francesco de Traini en bij Fra Angelico's
Kroning van Maria 1434-35 (acht scenes), en
vijf bronzen reliefs ca. 1700 van Mazza in de
Santi Giovanni e Paolo te Venetie. Een aantal
scenes bleek geschikt voor afzonderlijke uitbeelding. Uit Dominicus' optreden — een
anachronisme! — als inquisiteur tegen de ketters was vooral in de periode van de barok de
boekverbranding in trek; men denke aan Pedro Berruguete, paneel ca. I Soo; schilderijen
van Sampoli ca. 1525 in het dominicanerklooster te Brescia, van Spado ca. 16 i o in
de San Domenico te Bologna en van Damini
ca. 1625 in de Sant'Agostino te Padua; en
fresco's van Uvelli ca. 1690 in het klooster
San Marco te Florence en van Zimmermann
aan het gewelf van de vroegere dominicanerkerk te Landshut.
De legende van de schenking van de rozenkrans aan Dominicus was in dezelfde periode vooral in Italie dankzij de grote verspreiding en bloei van de broederschappen
mateloos geliefd. Iemand telde alleen al voor
Italie tussen I soo en 1700 een 130 kunstschilders met deze afbeelding in hun oeuvre, on-
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der wie grote namen zoals Vasari ca. 1569
(Santa Maria Novella te Florence), Caravaggio 1607 en Elisabetta Sirani 1661. Van hen
schilderden er 25 het onderwerp minstens
tweemaal, zoals Del Barbiere (Alessandro
Fei) ca. 1 86, Daddi ca. 1600 en Guercino ca.
165o; sommigen zelfs nog meer: Palma it
Giovane en Il Moncalvo beiden ca. 1600 en
Tiarini ca. 1650 (elk vijf maal) en G. B . TiepoJo ca. 1750 (vier maal) . In de voorstelling
werd ook »Caterina van Siena bij de schenking betrokken, zoals bij Matthias Gunther,
altaarstuk ca. 1770 uit de vroegere Dominikanerkirche te Augsburg, en vaak vergezellen nog meer heiligen Dominicus: »Antonius
Abt, de evangelist Marcus, »Sebastianus en
»Johannes Nepomuk op een schilderij ca.
1 74 0 van Guardi in de Chiesa di Belvedere te
Aquileia, of »Thomas van Aquino en de vijf
patronen van de stad op een schilderij 16 95
van Maratti in het Oratorio di Santa Cita te
Palermo. Niet zelden zijn de bij het rozenkransgebed te overdenken vijftien mysteries
erbij afgebeeld, zodat christologische en mariologische cycli ontstonden: onder meer op
schilderijen van Casolani ca. I S7o In de kerk
van Pieve di San Lorenzo alle Serre bij Rapolano, of van Dusi ca. 1760 in de kerk te Dello
bij Brescia. Zeer vaak zijn de werken, die
bijna alle een pathetische sfeer ademen, nog
in situ. Ook enkele noorderlingen wijdden
zich aan het thema, zoals De Crayer ca. 1650
(Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel) en Van den Heuvel ca. 1634 in de Sint
Pieterskerk te Gent. Nog bij de edelsmid Gerard Brom werd in de tweede helft van de
19e eeuw een bronzen relief met de rozenkransscene besteld (Catharijneconvent te
Utrecht) .
Een ontmoeting met »Franciscus werd onder meer op een fresco 1452 in de franciscanerkerk te Montefalco aangebracht door Benozzo Gozzoli, tevens de schilder in 1478 van
een dodenopwekking door Dominicus (van
de gestorven nepoot, d.i. bevoordeelde neef
van de paus, Nikolaus Orsini). Dominicus'
dood was onderwerp van een schilderij ca.

1620 van De Pomis in het Johanneum te
Graz, en zijn triomf in de glorie (op vrijwel
gelijke wijze, maar minder vaak en minder
uitbundig voorgesteld als die bijvoorbeeld
van »Benedictus en >Ignatius van Loyola)
voor werken van Reni ca. 1630 in de San
Domenico te Bologna, van Canuti met Haffner 1674/75 in de San Domenico e Sisto te
Rome (koepelfresco's) en van Piazzetta ca.
1740 in de Santi Giovanni e Paolo te Venetie.
Sinds Lenau's Savonarola, een epos in verzen uit 1837, telt men vijftien romans, twintig drama's, drie opera's, vijf oratoria en een
recent koorwerk (van Jean-Etienne Marie uit
1971) over het tragische lot van deze Florentijnse dominicaan.

Alonso-Getino 1922; Gieraths 1 961; Hinnebusch
1963/73; Kaftal 1948; Las Casas 1992; Mollat 1964;
Nieuwbarn 1906; Vicaire 1 955 en 1 957; Walz
1948.

mist, zoals verschillende andere vroegchristelijke
>maagd-martelaressen, een historisch fundament. Wat over haar in een Latijnse Passio
verteld wordt is legendarisch: met haar ouders Theodorus en Theodora en haar zusjes
Crysta en Callista zou zij uit Rome voor de
vervolging door Diocletianus in 303 naar
Caesarea in Cappadocia zijn gevlucht. Een
aanzoek aldaar van de stadsprefect Fabricius
sloeg zij af: Jezus was haar paradijselijke bruidegom. De griffier Theophilus, die haar spottend om bloemen uit haar paradijs vroeg,
werd christen toen een j ongetj e Dorothea ondanks het barre jaargetij een mandje met appels en bloemen van de hemelse bruidegom
bracht. Zijn bekering kostte hem het leven.
Ook haar zusjes, die voor bedreiging haast
bezweken, wist Dorothea te bemoedigen. Na
allerlei martelingen stierf de maagd door ontDOROTHEA VAN CAESAREA
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DOROTHEA

hoofding. Stervend beloofde ze, zegt de Legenda Aurea, elk gezin waarin haar levensverhaal werd voorgelezen te beschermen tegen
storm, vuur en plotselinge dood.
Dorothea draagt als attributen een zwaard,
haar martelwerktuig; verder kroon, palm, lelie of de korf met bloemen uit haar Passio.
Soms staat het kind bij haar, bloemen en
vruchten dragend of in een boompje gezeten.
Vooral in de Duitse landen was Dorothea
vanaf de 14e tot in de 16e eeuw zeer populair.
Zij beschermt kraamvrouwen (vanwege het
jongetje!), pasgehuwden en mijnwerkers en
wordt — alleen in het Westen — gevierd op
6 februari.
Dorothea werd zoals veel andere »maagden meestal in zeer modieuze dracht en met
zeer verzorgd kapsel voorgesteld: paneel ca.
1480 van de Meester van de Heilige Maagschap in het Wallraf-Richartz-Museum te
Keulen of aan de Rottaler Epitaaf 1 Sos in het
museum te Graz, en met kroon op de reliekbuste ca. 1420 (kroon uit ca. I Soo) in het Museum Nadorowe te Warschau, en met lelie en
bock daarbij op een houten gepolychromeerd beeld ca. 1405 uit de omgeving, van
Michael Parler in het Louvre te Parijs. Met
het zwaard als martelwerktuig beeldde
Memling haar of op het middenpaneel van
het waarschijnlijk in 1468 vervaardigde Maria-altaar met John Donne of Kidwelly; met
een lelie als teken van haar maagdelijkheid is
zij afgebeeld door een anonymus aan het Albrechtaltaar ca. 1440 te Klosterneuburg. Rozen draagt zij op een miniatuur ca. 1387 in
een handschrift met de Getijden van Maria in
de Biblioteca Estense te Modena; appels op
het schilderij `Madonna del Rosario' 1624
van Anthony van Dyck. Met een korf bloemen is zij afgebeeld op een fresco ca. 1480 in
Eton College te Cambridge; in Oostengelse
`rood screens' (grote glasramen die het koor
afsluiten) zoals te Eye (Suffolk) en Walpole
Saint Peter (Norfolk), op een relief aan de
koorbanken te Fressingfield (Suffolk) en in
glasramen te Langport, Mark en Middlezoy

(Somerset) . Het kind vergezelt haar op een
paneel 1471 van Francesco di Giorgio Martini
en op een houtsnede ca. 1520 van Springinklee in de 'Salus animae'. Het knaapje is
een enkele keer het kind Jezus zelf: op een
13 e-eeuws fresco in de kerk te Malta (Karnten) . Op haar miniatuur ca. 1 440 in het Getijdenboek van Catharina van Kleef (met korf,
palmtak en bloemenkrans) vormt de randversiering een (hemels) prieel en wijzen daarin musicerende engelen en een besproeiende
fontein (in de vorm van een kasteel) op het
paradijs van haar bruidegom; op de basismuur van het prieel ligt een geopend bock.
Vaak deelt Dorothea het gezelschap van andere heilige meisjes: onder meer op een paneel ca. '39S van een leerling van de Meester
van Wittingau (Trebon in Tsjechoslowakije;
met een kelk met bloemen en een bloemenkrans in het haar) . Zij ontbreekt nooit in het
schema van de `Virgo inter Virgines' (»maagden) .
Cycli zijn zeldzaam. Wandschilderingen
ca. 1400/20 in de kerk te Levoca (Tsjechoslowakije) beelden uitvoerig haar verschillende martelingen uit. Als losse scene worden
meestal de onthoofding en de komst van het
jongetje uitgebeeld: Holbein de Oudere 1499
of Ligozzi ca. 1595 in de franciscanerkerk te
Pescia. Grien liet op een schilderij I S 16 in een
besneeuwd landschap een korf bloemen
brengen aan Dorothea, centraal geknield
voor haar beul met zwaard in de hand, en aan
de griffier op de achtergrond.
Lang na de middeleeuwse Latijnse Comoedia van ridder Kilian van Mellerstadt, gedrukt in 1 507, waarvan de Deense Comoedia
de sancta Virgine Dorothea een bewerking is,
schreven Massinger en Dekker The Virgin
Martyr, uitgegeven in 1622, een `mystery' of
`morality' dat met veel fantasie het verhaal
van de Passio volgt.
Busse 1930; Koch 1967; Ludwig 1928.

DYMPHNA

was volgens een uit
mondelinge overlevering genoteerde Vita uit
de 13 e eeuw de dochter van een heidense Ierse
koning, die na de dood van haar moeder met
haar wilde trouwen. Voor zijn plannen naar
Vlaanderen gevlucht, werd zij te Geel met
haar priester Gerberen door de woedende vader opgespoord en gedood. Men toont in
haar kerk te Geel twee sarcofagen uit de 7e/8e
eeuw als hun graven, ingesloten in een reliekschrijn achter het hoofdaltaar.
DYMPHNA VAN G E E L

Vanouds is Dymphna verbonden met de
zorg voor krankzinnigen, die bij haar graf
genezing vonden en die zij beschermt. De
geestesgestoorden worden in de stad Geel
sinds de middeleeuwen, toen een verzorgingshuis bij haar graf werd opgericht, tot op
de dag van vandaag in de gezinnen opgenomen en verzorgd. In Ierland, waar zij pas
vanuit het vasteland bekend werd, is zij geidentificeerd met de heilige Damnat uit Monaghan. De feestdag is op 1 S mei.
Dymphna wordt voorgesteld als een koningsdochter of een kluizenares in een lang
kleed met ceintuur. Haar attributen zijn een
kroon, scepter of zwaard en een geketende
demon aan haar voeten: votiefsteen uit 1 445,
een Ise-eeuws relief op een sluitsteen in het
koor en een 19e-eeuws raam in de Dymphnakerk te Geel; en een 17e-eeuwse gildeketen
uit het stadje, nu in de Kon. Musea voor
Schone Kunsten te Brussel. Twee verdienstelijke neogotische beelden sieren de voorste
pilaren van het koor van haar kerk te Geel:
een Dymphna van Blanchaert 1875 en een
Gerberen van De Roeck en Van Wint 1872.
Uitgebreide Dymphna-cycli dragen het
altaar 1515 van Jan Wave en een 16e-eeuwse
reliekkast met zeven renaissancistische panelen in de genoemde kerk, en een retabel ca.
I Soo van Goswin van der Weyden uit de abdij van Tongerloo met een achtvoudige cyclus met meerdere taferelen: geboorte, doop,
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A. Stalins en A. Janssens,
glasraam naar een karton van
Jan Anthony in de Dymphnakerk te Geel, een van de acht
ramen met de geschiedenis van
Dymphna, 188 9-99.

Nadat haar eigen vader,
koning van Engeland, tot haar
een huwelijksaanzoek heeft
gericht, ontsnapt Dymphna
van Geel per boot naar
Vlaanderen samen met haar
priester Gerberen.
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dood van de koningin en beraad aan het hof,
verleiding door de koning, Dymphna en
Gerberen, vlucht, het kopen van voedsel te
Westerloo, boden die sporen zoeken en hun
vondst melden, marteldood, begrafenis door
engelen, het terugbrengen van de gestolen relieken, processie en genezing van zieken. Seghers schilderde ca. 16 I o een dramatische martelscene, waarop een woedende vader zijn
dochter doodt met het zwaard en een trawant
de priester doodknuppelt. Stalins en Janssens
vervaardigden voor de Dymphna-kerk te
Geel naar kartons van Jan Anthony de acht
ramen met een cyclus en een raam met figuren uit de geschiedenis van de vroege kerstening van Vlaanderen rond Sint >Amandus.
Een schilderij ca. 1700 aldaar van Vierpijl
herinnert aan de opgraving van de stenen zerken van Dymphna en Gerberen.
In 1496 werd te Antwerpen een Legenda
Sanctae Dymphnae, met houtsneden geillustreerd, door Back uitgegeven. Kuyl schreef
in 1863 Gheel, vermaard door den eeredienst der

der aan zijn daadkracht als bestuurder dan aan
zijn goede bedoelingen en bijzondere gaven,
zoals zijn helderziendheid en zijn vermogen
om scrofulose (ziekte van klieren in de hals;
King's Evil) te genezen. Hij was het die,
graag bezig met kerkelijke zaken, de herbouw van de door de Denen verwoeste
Westminster Abbey begon. Edward stierf in
io66 en werd spoedig geidealiseerd omdat
zijn `noblesse' afstak tegen de ruwe en vooral
minder gewetensvolle Noormannenvorsten.
Van Edward gaat het verhaal dat hij bij de
wijding van een kerk te Havering (Essex) zijn
ring aan een bedelaar schonk. Jaren later ontmoetten Engelse pelgrims in Palestina dezelfde bedelaar, die vertelde dat hij de evangelist
Johannes was en hun vroeg de ring aan Edward terug te geven en hem te melden dat hij
binnen het jaar zou sterven en Johannes in de
hemel zou ontmoeten. Een andere legende
vertelt hoe de >>Zevenslapers Edward naderend onheil zouden zijn komen melden.

heilige Dimphna.

Edward werd in 1166 door paus Alexander
III, die hem de erenaam `confessor' (> belijders) schonk, gecanoniseerd. Met de bijnaam
onderscheidt men hem van koning Edward
de martelaar (>>vorsten) . #Thomas Becket liet
zijn lichaam overbrengen naar Westminster
Abbey, waar het rust in een schrijn achter het
hoofdaltaar. Op afbeeldingen is zijn gewaad
dat van een koning, zijn attribuut een ring.
Edwards feest valt op 13 oktober.
Afbeeldingen van Edward komen — afgezien van een zilveren penning ca. io66 uit
Winchester en het 'Tapijt van Bayeux' ca.
io66-68 (daarop enkele malen, eerst jong en
dan snel verouderend) — vooral voor op glasramen, onder meer te Amiens 13 e eeuw en te
York en Norwich I Se eeuw (altijd met de
ring) . Precieus zijn ring tonend, staat Edward
met Johannes de Evangelist en >>Laurentius als
reliefbeeld aan een graf in de - kerk te Harewood (Yorkshire); en tussen koning Edmund
(met pijl) en Johannes de Doper (met lam)
leidt hij op een diptiek uit ca. 1380-1400 (National Gallery te Londen) koning Richard i i i

Gougaud 1938; Heuckenkamp 1887; Janssens
1903; Schellekens 1955; Schreiber 1952.

was de laatste An
gelsaksische koning van Engeland, zoon van
koning Ethelred ii en Emma, een dochter
van de hertog van Normandie. Geboren omstreeks 1003 werd Edward vanwege het gevaar van de opdringende Denen vanaf 1013
in Normandie opgevoed. In I042 werd hij na
de dood van zijn halfbroer Hardicanute koning, dit met steun van de machtige graaf van
Wessex, Earl Godwin, wiens dochter Eadgith
(Edith) hij in 1045 trouwde.
Zijn faam dankt Edward, niet opgewassen
als hij was tegen de voortdurende twisten tussen de Angelsaksen en de Noormannen, minEDWARD DE BELIJDER

EGIDIUS

naar Maria. Een enkele maal wordt hij voorgesteld met een zwaard (glasraam 132S-33 to
Wells) . De grootste cyclus (met 64 scenes uit
zijn leven en de geschiedenis van zijn verering) is te vinden in een 13 e-eeuws handschrift van Mattheus Paris (wellicht bestemd
voor Eleonore van de Provence, de vrouw
van Henry iii). Glasramen in La Trinite te
Fecamp bevatten details uit zijn leven. Van de
twee scenes op een 14e-eeuwse miniatuur in
het Domesday Book in het Public Record
Office te Londen toont de eerste een (vroeg)
eucharistie-wonder, waarbij Edward tijdens
de elevatie van de hostie daarin het kind Jezus
ziet, en de tweede het schenken van de ring.
Edwards Vita werd geschreven door de
monniken Osbert van Clare ca. I 13 8 en Ailred van Rievaulx ca. i I So, en een anonymus
uit Anglo-Normandische omgeving maakte
in de 12e eeuw een gedicht op de belij der.
Barlow 1970; Bloch 1923; Harrison 1963; Sodergaard 1 94 8 .

E G I D I U S, uit

Athene, vertrok ca. 700 uit zijn
stad na zijn ouderlijk erfdeel te hebben weggeschonken, en hij werd kluizenaar bij de
monding van de Rhone in de Provence. Verhuisd naar de omgeving van Nimes, werd hij
daar door een hinde met haar melk gevoed.
Tijdens een jacht, waarbij koning Wamba
(naam van een Visigoten-koning ca. 675) het
dier achtervolgde, ving Egidius de voor het
hert bestemde pijl op, werd gewond en bleef
kreupel. Met de hulp van de koning stichtte
hij een klooster, het huidige Saint-Gilles
(Gard; Gilles is de Franse naam voor Egidius).
Karel Martel — volgens de versie van de Legenda Aurea was het »Karel de Grote, die Roland incestueus bij zijn zuster Gisela verwekt
had — vroeg hem vanwege een uit schaamte
niet gebiechte en daarom niet vergeven zon-
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de om voorspraak. Tijdens een door Egidius
voor dat doel opgedragen mis legde een engel een brief op het altaar met het bericht van
de vergeving. De Legenda Aurea vertelt bovendien over Egidius' wonderen te Athene
(genezingen van ziekte, slangebeet en bezetenheid), over zijn vertrek na de dood van
zijn ouders naar Rome met een schip dat hij
van de ondergang redde, een kort verblijf bij
de theoreticus van de ascese in het Westen,
Caesarius van Arles, en bij een kluizenaar
Veredemius en over een regenwonder, waarmee hij een einde maakte aan langdurige
droogte. Naar Rome gereisd om steun te
vragen voor zijn klooster wierp Egidius —
waarschijnlijk met het oog op een gemakkelijk transport — twee hem door de paus geschonken, van apostelfiguren voorziene houten deuren in de Tiber, om ze later weer in de
haven van zijn stad terug te vinden. Egidius
stierf ca. 72o als eerste abt van de abdij SaintGilles.
Egidius' legende (met stereotiepe `wonderen'), Frankische propaganda (via vanuit
Saint-Gilles gestichte kloosters in Frankrijk,
Engeland en Duitsland) en een groot werkterrein voor zijn patronaat maakten hem bekend en geliefd. Het grote klooster van SaintGilles op de route naar Santiago de Compostela trok vele vereerders van de bijna
universele beschermheilige: namelijk van zogende en onvruchtbare vrouwen, boogschutters, kreupelen en melaatsen, smeden, bedelaars, en vooral alle zondaars. Men riep hem
aan bij regen en bij gevaar voor schipbreuk.
De legende van de hinde gaat terug op een
semitische sterrenmythe en bereikte via
Griekse jachtsagen (Herakles en de Keryntische hinde) het middeleeuwse Westen (vgl.
Genoveva) . Egidius wordt gevierd op i September.
De heilige Egidius werd afgebeeld als benedictijner abt of als eremiet met een pijl en
met een hinde aan de voeten. Soms doorboort de pijl zijn eigen hand zoals op een
werk ca. r Soo van de Meester van Saint-Gil-
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les, waarop de koning aan de spits van zijn
jachtgezelschap eerbiedig voor hem knielt.
Men vindt Egidius vooral voorgesteld in bedevaartscentra; alleen (i ie-eeuws fresco in de
onderkerk van de San Clemente te Rome); in
groepen — hij was een van de >Veertien Noodhelpers — en in cycli. Op een 13 e-eeuws glasraam te Chartres draagt hij als abt kazuifel en
staf. Een cyclus vindt men op fresco's ca. 11 95
in de Chapelle Saint-Gilles van de crypte te
Saint-Aignan-sur-Cher bij Tours, aan de reliekschrijn van Karel de Grote te Aken, en op
de Egidius- en Karel-de-Grote-ramen te
Chartres uit de 13 e eeuw. De groep linksonder in de archivolten van het rechter
zuiderportaal ca. 1220 te Chartres beeldt de
scene uit met de hinde tijdens de j acht. Op het
Ise-eeuwse paneel met `de mis van Egidius'
van de Meester van Saint-Gilles vindt deze
scene plaats in de abdijkerk van Saint-Denis
(>>Dionysius). De zondevergeving aan Karel
de Grote komt voor in de Karelcycli. Commentatoren zien in de trits van het Eremietenaltaar van Hieronymus Bosch uit ca. 1 Soo
in het Venetiaanse Dogenpaleis (links: >>Antonius, midden: >>Hieronymus en rechts: Egidius) een repercussie van de traditionele drieslag: resp. het werkende, het godbegerend en
het godschouwend leven, zoals beschreven
door de mystici, onder meer Jan van Ruusbroec ca. 1330 in Die Cierheyt der Gheesteleker
Brulocht.

Een Latijnse Vita Sancti Aegidii werd ca.
in Rijnlands-Frankisch dialect tot een
metrisch gedicht omgewerkt. Daarvan zijn
twee grote fragmenten bewaard gebleven.
1 16o

Boulard 1933; Hinkle 1965; Lejeune 1961; Petourand 1949; Pschmadt 1911.

ate
goudsmid en
muntmeester in de tijd van de Merovingische
koningen Chlothar i i en Dagobert i , werd
ca. 588 in de Limousin geboren. Als eerlijk
vakman werd hij door de vorsten gewaardeerd. Toen hij eens een kostbare troon
moest maken voor Chlothar, maakte hij er
uit het overvloedige materiaal twee, om niet
het overtollige voor zich te houden. Daardoor werd hij raadsman aan het hof. In die
functie wijdde hij zich aan sociale activiteiten
tot aan de dood van Dagobert in 639, toen hij
met zijn vriend Audoin het hof verliet om
zich priester te laten wijden. Vanaf 641 was
Eligius bisschop van Noyon, van waaruit hij
in Vlaanderen preekte. In 66o is hij gestorven.
ELIGIUS VAN NOYON,

Eligius werd de beschermer van edelsmeden
en metaalbewerkers. Omdat hij ooit het been
van een onwillig paard afsneed, besloeg en
het er weer aanzette, doen ook hoefsmeden,
paardehandelaren, voerlui en dierenartsen
een beroep op hem. Zijn dracht op de afbeeldingen is die van bisschop (>clerici), van
smid of edelsmid; zijn attributen zijn boek,
werktuigen of een paard. Zijn feestdag valt
op I december.
Hij wordt op een altaarstuk 1490 van Botticelli als bisschop afgebeeld met koorkap,
mijter en een staf met rijk bewerkte krul. Als
goudsmid in zijn winkel op een schilderij
1 449 (voor het gilde der goudsmeden te Antwerpen) van Petrus Christus verkoopt hij,
gezeten achter zijn tafel met een weegschaaltje in de hand, ringen aan een Jong paar.
Hij is daarop alleen herkenbaar aan een dubbele aureool en kleine stralenkrans. Een
eind-i Se-eeuws stenen beeld uit NoordFrankrijk in het Catharijneconvent te
Utrecht stelt hem voor als smid. Met hamer
en spijkers verschijnt hij op een Ise-eeuws
altaarstuk van de Meester della Culla, met
een aambeeld op een sluitsteen ca. 1500 in de
kerk te Schuld (Rijnland), met een paard op
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een muurschildering ca. I Soo in de dom te
Arhus (Denemarken) en met een paardebeen
op de vleugel van een retabel ca. 1410 in de
Barfuszerkirche te Erfurt. Soms zit hij zelfs in
bisschopsgewaad met een mijter op te
werken in zijn ruime atelier met meesterknecht, gezel en knechtje en het complete instrumentarium: kopergravure ca. 1450 van
de Meester van Bileam (Rijksprentenkabinet
te Amsterdam) .
Zoals zijn jongere, Engelse collega Saint
Dunstan van Canterbury (tweede helft ioe
eeuw) grijpt Eligius wel met een gloeiende
tang de neus vast van de duivel, die het hem
zijn leven lang lastig maakte (predella ca.
1450 in het museum te Bagneres-de-Bigorre) . Cycli met scenes en wonderen uit het
leven van Eligius en Audoin bevinden zich
op Sardinie (retabel ca. 1 Soo uit Sanluri in het
museum te Cagliari); in Catalonia (werk ca.
1528-30 toegeschreven aan Nunez in het Museo de Barcelona) en in Vlaanderen (Hans
Francken, triptiek 15 8 8 in de Mariakerk te
Antwerpen). Vooral het wonder met het
paardebeen werd afzonderlijk afgebeeld, onder meer op een 14e-eeuws glasraam in het
Munster te Freiburg en op een houtsnede
1517 in het Libro della natura di cavalli van
Rufus.
0

Van Coppenolle 1944; Von Etzdorf 1956; Fehrle
1940; Graus 1965; Morel 1930.

op kruistocht in 1227 te Otranto aan de pest.
Afkeer van de weelde aan het hof en tegenwerking van verwanten, vooral van haar
schoonbroer Heinrich Raspe, maakten toen
haar verblijf daar problematisch. Het verlies
van haar weduwegift dwong haar de Wartburg te verlaten, waardoor ze tot armoede
verviel, totdat verwanten, abdis Mechtild en
bisschop Ekbert van Bamberg, haar hielpen.
Met haar biechtvader Conrad van Marburg
stichtte ze, wellicht ingetreden in de derde
orde van Sint »Franciscus, te Marburg a.d.
Lahn op haar teruggekregen landgoed een
hospitaal, waar ze zich, in de ban van de pas in
Duitsland doorgedrongen franciscaanse spiritualiteit, tot haar dood in 1231 wijdde aan
armen- en ziekenzorg.
Legenden en ficties overwoekerden de historische feiten: omdat Elisabeth heel haar bezit
had weggegeven bleef haar als kleding voor
een feest enkel een oude mantel, maar die
werd veranderd in een koninklijk gewaad;
hartje winter bracht zij in een voorschoot
voedsel naar de armen en toen haar schoonvader (of haar man) haar betrapte werd het
voedsel veranderd in rozen; en toen haar
schoonmoeder, die een bedelaar in haar bed
vond, haar beschuldigde van echtbreuk, veranderde de man in de gekruisigde Jezus. Bovendien, wat in werkelijkheid bij Elisabeth
franciscaanse armoedebeleving en liefde tot
de gekruisigde Jezus was, werd — al in de Legenda Aurea een ongeloofwaardig verhaal
van overdreven ascese en zelfkwelling. Haar
heilige tante van moederszij de, Hedwig van
Silesia, de dochter van graaf Berthold van
Andech, echtgenote en weduwe van hertog
Heinrich van Silesia, had een gelijksoortige
levensloop en leidde een zelfde leven van versterving en naastenliefde. Deze Hedwig was
ruim dertig jaar ouder dan haar nicht en
overleefde haar ruim een decennium.
Na Elisabeths canonisatie in 1235, die
plaatsvond op aandringen van haar biechtvader en verschillende verwanten, bouwde
de `Deutsche Orde', die haar hospitaal over—

werd in
1207 te Pressburg geboren. Haar vader was
Andreas i i , koning van Hongarij e, haar moeder Gertrud van Andech. Als vierjarige
kwam ze op de Wartburg aan het weelderige
hof van haar verloofde, Ludwig iv van Thuringen, en op haar 14e werd hun huwelijk
gesloten. Het duurde zes jaar. Elisabeth werd
moeder van drie kinderen. Haar man stierf
ELISABETH VAN THURINGEN
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nam, boven haar graf te Marburg de Elisabethkirche (de eerste gotische hallekerk in
Duitsland), waarin haar gebeente tot 1539
rustte, in een kostbare, bewaard gebleven
schrijn. Haar relieken verdwenen voor een
groot deel in de tijd van de Reformatie, toen
men haar verering trachtte te onderdrukken.
In de i e eeuw ontstonden groepen van
vrouwelijke religieuzen, die onder haar naam
(elisabettinnen) ziekenhuizen verzorgden, en
in de i 9e eeuw lekengroepen (Elisabeth-conferenties) die zich wijdden aan de armenzorg
(» Vincentius a Paolo). Elisabeth wtrd de patrones van alien die caritatief werk doen.
Vanaf het begin van de 19e eeuw herleefde —
ook bij protestanten — de interesse voor Elisabeth, gewekt door werken van de protestant
Justi 1797 en De Monalembert 1836. Achtergronden waren wellicht onder meer de
christelijke visie op de caritatieve oplossing
van het sociale vraagstuk (allereerst door verzorging en bedeling) en de benadrukking van
de dienende functie van vrouwen. Het beeld
echter dat men zich toen van haar vormde
werd aanvankelijk in hoge mate bepaald
door de visie van de Romantiek op de
middeleeuwen: een lieve, milde koningin;
daarna vanuit de psychoanalyse: een door
neurcsen geplaagde vrouw. Recente historiogra.fie zorgde voor een evenwichtiger analyse van haar persoon, leven en motieven.
Elisabeths feestdag is op 19 november. Men
onder ;cheidt afbeeldingen van Elisabeth en
Hedwig, die enkele malen ook met een korf
brood werd afgebeeld, aan de attributen.
Hedvvig, vaak met een grote hertogelijke
hoed, draagt doorgaans een kleine Maria-afbeelding (een Andachtsbild, dat zij altijd bij
zich droeg), het model van een kerk (herinnering aan haar stichting van het klooster te
Trebnitz), Schoenen in de hand (als teken van
het blootsvoets gaan van een ware ascete) of
een rozenkrans.
Middeleeuwse afbeeldingen tonen de populaire Elisabeth als vorstelijk persoon: beeld
ca. 1490 in de Elisabethkirche te Marburg, en
Gerard David, zijpaneel altaarstuk ca. I Sod

met de 'Doop van Jezus' in het Groeningemuseum te Brugge (met twee kronen), of als
gehuwde of weduwe, vaak met voedsel of
met armen en zieken als attributen die verwijzen naari haar sociale zorg: panelen 1365
van Meester Theoderik en ca. 1450 van Albert Bouts (met »Helena samen in een knus
prieel) . Elisabeth werd ook met Hedwig van
Silesie afgebeeld: predella 1492 aan het altaar
in de kerk te Schweidnitz, een beeldengroep
aan het Catharina-altaar in de dom te Trier en
— onder alle heiligen uit het huis Andech — op
een fresco 1736 van Bergmuller in de kerk te
Diessen.
De eerlijkheid van de reliefcyclus ca. 1250
op Elisabeths schrijn in haar kerk te Marburg
staat in schril contrast met de onechte pathetiek op creaties uit de 19e eeuw: Fluggen,
begin 19e eeuw (een schilderij met de dood
van Elisabeth); Von Schwind, cyclus ca. 18 S S
op de Wartburg; Franz en Johann (eigenlijk
Friedrich en Christian) Riepenhausen, schilderij ca. 1825 met het rozenwonder. Opvallend is het schilderij 1640 van Van Couwenbergh in het Catharijneconvent te Utrecht,
waarop een vrouw zich liet portretteren als
Elisabeth in de pij van de leden van de derde
orde, terwijl zij armen verzorgt.
Tot de oudste documenten betreffende
Elisabeth hoort een Libellus de dictis quattuor
ancillarum Sanctae Elisabeth, een vroeg voorbeeld van `oral history': uitspraken van vier
dienstmeisjes van Elisabeth. In 1237 schreef
de cistercienzer Caesarius van Heisterbach
Elisabeths leven. De vita van Theodoricus van
Apolda ca. 1410 werd kort daarna bewerkt in
de Middelnederlandse Sunte Elizabetten-legende. Een derde Vita in verzen ca. 1420 is van
Johannes Rothe, leider van de stiftsschool te
Kreuzburg a.d. Werra. De tekst van een Marburger Elisabeth-spiel, in 1481 opgevoerd, ging
verloren en een j ezuietentoneelstuk 1617 mist
elke dramatische spanning.
In de 19e en de eerste helft van de 2oe eeuw
woekerden gedichten (Bauer, Rheinische Lieder d. hl. Elisabeth gewidmet 1893), vertellingen
(Miegel, `Herbstabend', in: Gang in die Dam-
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merung 1934), balladen (Blunck, Der Brunnen
der heilige Elisabeth uit het begin van deze

eeuw), epen (Plonnies 1870), romans (M. Lavater-Sloman, Triumpf der Demut 1947) en
vooral veel drama's (onder meer de NederlandseJ.A. Simons-Mees, Sint Elisabeth 1907),
het een al middelmatiger dan het andere.
Daarnaast verschenen werken met betrekking tot de controverse over de interpretatie
van de werkelijke Elisabeth (de genoemde
Justi, E. Busse-Wilson 193 I en Stolz, Die gekreuzigte Barmherzigkeit). Onder een vijftigtal
verder onbeduidende Elisabeth-drama's sinds
ca. 1850 verdienen die van Kingsley The
Saint's Tragedy uit het revolutiejaar 1848 en
van Lienhard 1904 vermelding. De dramatische conflictstof werd gevonden in de houding van Elisabeth tegenover haar omgeving
(vooral Heinrich Raspe en Conrad van Marburg) en haar strijd tussen hemelse en aardse
liefde.' Werken van Lulu von Strauss and
Torney, Das Leben der heiligen Elisabeth nach d.
Quellen erzahlt 1926, Dorfler 1930, Weinrich
1930 en Weismantel 193 hebben hagiografische, biografische en litaraire trekken.
Liszt/Roquette schreven een oratorium
Die Legende von der Heiligen Elisabeth 1862,
Wagner verwerkte haar gestalte in Tannhauser 1845 en Haas arrangeerde een volksoratorium Die heilige Elisabeth 1931, eenvoudig

van vorm en melodie.
Ancelet-Hustache 1947; Auer 1932; Grunenberg
1928; Lefevre/Verwaeck 1935; Schmoll 1918;
Stolz 1934.

werd ca. 306 in het
Syrische Nisibis (in het noorden van Mesopotamie, dat toen nog tot het Romeinse Rijk
hoorde) geboren, door >>asceten opgevoed en
door bisschoppen van die stad gevormd.
Vanaf 3 3 8 was hij diaken en raadgever van
zijn bisschop. Toen de Perzen in 363 de stad
innamen vluchtte hij naar Edessa, de hoofdstad van het oude koninkrijk Osrhoene en
van de provincie Syria. De kerk daar had al
een lange geschiedenis achter zich met veel
herinneringen en belangrijke namen, zoals de
legendarische Addai; .de verketterde Bardainsan, Tatianus en de wijze Afraates, maar
vooral een bijzondere traditie met eigen,
soms rigoristische opvattingen over christelijk denken en handelen, waar men in `het
Westen' (en dat begon voor de Osrhoeniers
al in Asia Minor, het tegenwoordige Turkije,
en Griekenland!) huiverig voor was. Belangrijke Syrische auteurs hield men in dat Westen zelfs voor ketters, onder meer Tatianus,
wiens evangeliecompilatie overigens ten
grondslag ligt aan het middeleeuwse Van den
levene ons Heren (13e eeuw) .

EPHREM DE SYRIER

Ephrem stichtte in Edessa een theologen-

school naar het voorbeeld van die van Nisibis, waaraan hij gewerkt had. Zijn leven lang
bleef hij diaken (>>clerici). Van zijn werk dat
voor een groot deel uit metrische, voor het
onderricht bedoelde hymnen bestaat, is veel
door latere auteurs van inlassingen voorzien.
Velen schreven ook onder Ephrems naam.
Aan betrouwbare edities werkt men nog
steeds. Zijn hymnen zijn soms episch, soms
strofisch, nu eens dramatisch dan weer lyrisch, en werden spoedig in het Grieks en Latijn en in bijna alle oosterse talen vertaald en
gebruikt bij liturgische lezingen. Nog Vincentius van Beauvais citeerde in de 13e eeuw
met bewondering het vraag- en antwoordspel in de hymne over het Laatste Oordeel,
die ook Dante gekend moet hebben.
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Ephrem komt vaak voor op ikonen en op
muurschilderingen in kloosters in het Oosten, soms in gezelschap van andere kerkleraren, soms in dat van grote asceten of monniken. In beide gevallen is zijn kleding aan de
groep aangepast. Het is altijd een lange grijze
man met een korte baard, een boek of boekrol in de linkerhand; de opgeheven rechterhand maakt het spreekgebaar (ikoon i ie
eeuw Sinaiklooster in de Negev: samen met
»Johannes van Damascus; fresco's in de kerken en eetzalen in kloosters op de berg Athos:
een uit ca. 1310 in het Protaton- en een uit
1633/54 in het Xenophon-klooster) . Zijn
oudste afbeelding komt voor op een ikoon
(Sinai 945) waarop deze grote Syrische theobog verbonden wordt met de legendarische
oorsprong van de Syrische Kerk. Deze ikoon
bevat de uitbeelding van de Abgarlegende,
door Addai meegedeeld en later zoals zoveel
legenden verder aangevuld. Volgens deze legende zou de zieke koning Abgar van Osrhoene (4 v.C.-So n.C.) een gezant naar Jezus,
over wiens kracht als genezer hij gehoord
had, hebben gezonden met de vraag om hem
te komen genezen. Per eigenhandig geschreven brief, waarvan exemplaren in Syrie bleven circuleren, liet deze weten een leerling te
zenden om de genezing en de evangelisering
van zijn rijk te bewerken. Een latere toevoeging is, dat de brief vergezeld ging van een
geschilderd portret van Jezus.
In het Westen ziet men zelden een afbeelding van Ephrem (Pietro di Sano, polyptiek
1 444). Wel is waarschijnlijk. onder invloed
van het Westen de laatste scene uit het leven
van Ephrem, zijn begrafenis, onderwerp
voor ikonen geworden. Het thema op een
werk ca. 1400 uit de school van Lorenzo Monaco werd overgenomen bijvoorbeeld op een
16e-eeuwse ikoon van de hand van een
Griekse schilder (Vaticaanse Musea).
Beck 1 949, 1 95 1 ; 1 953 en 1956; Martin 1951.

ERASMUS VAN FORMIA zou—volgens de
lezing van een uitgebreide 9e-eeuwse en een
kortere I i e-eeuwse legende — onder Diocletianus bisschop van Antiochie in Syrie geweest zijn. Hij vluchtte voor de dreigende
vervolging uit de stad weg naar de woestijn
in de Libanon, waar raven hem voedden (vgl.
Elia en de eremiet Paulus, voorts »Antonius
Abt) . Hij ontving echter van godswege bevel
om naar zijn zetel terug te keren. Toen men
hem te Antiochie aan martelingen blootstelde
werd hij door een engel naar Illyrie overgebracht, waar hem op bevel van Maximianus Herculius, medekeizer van Diocletianus,
nieuwe pijnigingen wachtten. Ditmaal was
het de aartsengel Michael die hem wegvoerde, en wel overzee naar Campania om daar
het evangelic te verkondigen. Hij stierf er in
303 te Formiae (Mola di Gaeta) de marteldood. Zijn relieken werden in de ioe eeuw
overgebracht naar de havenplaats Gaeta,
waarheen de bisschopszetel van Formiae in
8 59 sinds de invallen van de Saracenen verplaatst was.

Men twijfelt met goed recht niet alleen aan
de betrouwbaarheid van Erasmus' legende,
maar ook aan de historiciteit van de held. De
oudste sporen van zijn verering gaan niettemin terug tot in de 6e eeuw. Deze bloeide
vooral op na de translatie van zijn relieken
naar Gaeta, waar hij stadspatroon werd, en
verspreidde zich vandaar uit over Europa tot
in de landen rond de Oostzee. Bescherming
biedt Erasmus/Erasmo, wiens naam tot Ermo, Elmo of Telmo verbasterd werd, vooral
aan zeelieden, maar ook aan spinners en
draaiers. Zijn voornaamste attribuut, een met
ankertouw omwonden windas, werd aanleiding tot een fantastische marteling: men zou
hem, uitgestrekt op een folterplank, de darmen uit het lijf gedraaid hebben. Elektrische
ontladingen op de scheepsmasten die oplichtende vonken veroorzaken (Sint Elmsvuur),
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werden in de middeleeuwen geinterpreteerd
als een teken dat de heilige het schip tijdens
storm onder zijn hoede had genomen. Meestal wordt Erasmus als bisschop (»clerici) afgebeeld met staf en mij ter, soms met een ketel
(waarin hij gekookt zou zijn) of met priemen
(die men hem onder de nagels stak; vgl.
»Crispinus). Men roept hem aan bij zeeziekte
en buikpijn. Zijn feest valt op 2 juni.
De vroegste afbeeldingen van Erasmus ko-

de rechtervleugel de andere zeevaarderspatroon, »Nicolaas) van Hans Burgkmair de
Oudere en op een anonieme facadeschildering 1724-43 aan het Colegio San Telmo te
Sevilla.
In een Vita ca. 1295 komt voor het eerst
een miniatuur voor met de martelscene,
waarbij hem de ingewanden uitgedraaid
worden. De voorstelling bleef in trek tot in
de i 8e eeuw. Het middenstuk van de triptiek

Dirk Bouts, Martelaarschap van
de heilige Erasmus,
middenpaneel uit de
Erasmustriptiek, kort na 1466,
in de Sint Pieter te Leuven.

men voor op fresco-restanten uit de 8e eeuw
in de Santa Maria in Via Latina te Rome. Als
bisschop verschijnt hij in de 12e eeuw: mozaiek in de Cappella Palatina te Palermo en
miniatuur in het Passionale van Stuttgart.
Vanaf de Ise eeuw heeft hij meestal zijn
windas met touwen of darmen in de hand,
zoals op een schildering begin i 6e eeuw in de
dom te Roskilde bij Kopenhagen, op een
schilderij ca. 1518 van Grunewald, op de linkervleugel van het Patmosaltaar ca. I 18 (op

kort na 1466 van Dirk Bouts in de Sint Pieter
te Leuven (zijluiken: Hieronymus en Bernardus van Clairvaux) toont in een fraaie cirkelcompositie de beulen aan de as, de keizer met
zijn gevolg en het uitgestrekte lichaam van de
lijdzame Erasmus. Elk spoor van wreedheid is
bier afwezig. Na Mostaert (of iemand uit zijn
school), schilderij ca. 1525 in Museum Mayer
van den Bergh te Antwerpen, werden de
voorstellingen gruwelijker: Saraceni, schilderij ca. i 600 in de dom te Gaeta en vooral dat

136 ERMENEGILD
van Poussin ca. 165o in de Vaticaanse Pinakotheek, dat lang via de grafiek voortleefde. In
de i 8e eeuw schilderde Savanni een fresco ca.
1760 met de scene in de Sant'Erasmo te Brescia. Een enkele maal staat Erasmus in een ketel terwijl de marteling op hem wordt toegepast: Ise-eeuwse muurschildering in de kerk
te Taivassalo (Finland) . De Oostenrijkse
Meester van de `Heiligenmartyrien' toont in
zijn altaarstuk ca. 1490 de marteling met de
priemen. Een paaskandelaar ca. 1295 in de
dom te Gaeta heeft een cyclus van 24, voornamelijk martelscenes.
Johannes van Gaeta, de latere paus Gelasius
II , die een jaar lang weinig gelukkig regeerde, schreef als oblaat (»monniken) in het
klooster te Montecassino in het midden van
de i i e eeuw, uitgaande van de twee legendeversies, een leven van de martelaar Erasmus.
Aurigemma/Santis 1955; Engels 1956 en 1 957.

was de zoon
van de Visigotenkoning Leovigild uit diens
eerste huwelijk met Theodosia, die een zus
van de bisschoppen Leander en >>Isidorus van
Sevilla geweest zou zijn. De prins trouwde in
579 met de Frankische prinses Ingunde, dochter van Sigibert i van Austria (Noord-Frankrijk en het Rijnland) . In 5 8 5 werd hij te Tarragona onthoofd. Ermenegild was ongetwijfeld slachtoffer van het niet altijd zachtzinnige assimilatieproces van de ariaanse Visigoten, die in de tweede helft van de 5e eeuw uit
het Oosten in Spanje immigreerden, met het
katholieke Westen. Van elkaar verschillende
opvattingen over de persoon van Jezus van
Nazaret (>>Athanasius) en het naast elkaar bestaan van de autochtone, geromaniseerde, katholieke bevolking en de ariaanse immigranten binnen het Visigotenrijk, lagen aan de
problematiek ten grondslag.

ERMENEGILD VAN SEVILLA

Ondanks het feit dat Ingunde de pressie
van de stiefmoeder van haar man, Goswintha, om tot de ariaanse belijdenis over te gaan
weerstond, benoemde de ariaanse Leovigild
zijn zoon in 579 tot gouverneur van de voor
het overgrote deel katholieke provincie Baetica (Andalusia), waaruit de koning pas sinds
kort (575) voor een groot deel de daar vanaf
554 gelegerde, Byzantijnse bezettingsmacht
verdreven had. Kort na de benoeming ging
Ermenegild — de motieven achter zijn daden
zijn moeilijk te traceren — over tot de confessie van zijn vrouw en kwam tegen zijn
vader in opstand. Hij kreeg daarbij onder
meer de steun van zijn oom, aartsbisschop
Leander van Sevilla en van achtergebleven
Byzantijnse militairen. Een veldtocht van
Leovigild tegen zijn zoon eindigde in 583 na
de val van Sevilla met de gevangenneming
van Ermenegild te Cordoba, waar hij been
gevlucht was, en met zijn verbanning naar
Valencia. Een jaar later werd hij te Tarragona, misschien op bevel van zijn vader, door
een man met name Sisbert gedood. Ermenegilds broer en troonopvolger Rekkared ging
in 586/87 over tot het katholieke geloof. Onder diens regering werd op een groot concilie
te Toledo — het derde van een belangrijke
reeks van achttien synoden — in 5 89 op het
Iberische schiereiland de geloofseenheid hersteld en begon de grote bloeiperiode van het
Visigotenrijk tot aan de inval van de islam in
711.

Door hagiografische aankleding, onder meer
door > Gregorius de Grote, die hem `martelaar' noemt,.en door Gregorius van Tours in
zijn Historiarum libri decem, meestal Historia
Francorum genoemd (S90 voltooid), kreeg het
eerder door de katholieke, Visigotische kroniekschrijver Johannes van Biclaro en door
>>Isidorus van Sevilla vrij objectief beschreven
verhaal over de prins andere nuances. Ingunde, mishandeld en onder dwang overgedoopt, zou vooral de overgang van haar man
beinvloed hebben; en Leovigild zou zijn
zoon, toen pogingen om deze tot andere ge-

ERMENEGILD

Twee munten van de
Visigoten-prins Ermenegild uit
58o en 583, waarschijnlijk te
Sevilla geslagen. De zeldzame
munten zijn trientes. Een triens
(een derde van een as) had
ongeveer de waarde van een
cent.

De eerste munt draagt de kop
van de koning met als
rondschrift `Ermenegild'; op de
andere zijde een rennende
figuur met `Inclit[o] Regi'
(Voor de roemruchte koning).
De tweede munt heeft op de
keerzijde: `Regi a Deo Vita'
(God schenke de koning
leven) .
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dachten te brengen mislukten, afgezet en van
zijn bezittingen beroofd hebben. Uit Spanje
afkomstige berichten over de aanleiding tot
de 'marteldood' van Ermenegild, die namelijk geweigerd zou hebben uit handen van
een ariaanse priester de communie te ontvangen, en over wonderen bij zijn graf, zouden
wel eens lets te maken kunnen hebben met
een poging om Rekkareds overgang tot het
katholicisme bij de zich daartegen verzettende Visigotische adel acceptabel te maken.
Ingunde zou met haar zoon in handen van
de Byzantijnen zijn gebleven, maar op een
refs naar Byzantium zijn gestorven. Vanaf het
einde van de 7e eeuw vereerde men in Spanje
Ermenegild als martelaar. In de 16e eeuw
kreeg de verering nieuwe impulsen onder invloed van de propaganda door de jezuieten.
Filips ii eiste voor zijn reliekenverzameling
in het Escoriaal in 1573/74 van de nonnen in
het klooster Sigena (bij Huesca) Ermenegilds
hoofd op en verhief hem tot patroon van
Spanje. Pans Sixtus v, de katholieke Reformatie zeer toegedaan, stelde ca. 15 87 Ermenegilds feestdag vast op 12 februari.
Als j onge man voorgesteld, draagt Ermenegild vaak een malienkolder of een harnas
met kroon en/of scepter en bijl en/of ketenen
als attributen. Vanaf de 17e eeuw ondersteunde zijn afbeelding (met een kruis hoog in de
hand geheven) de contrareformatorische
propaganda. Afbeeldingen van Ermenegild
vindt men voornamelijk in Spanje, waar Pedr. o Millan op het einde van de i e eeuw een
beeld (Portada de San Muguel) en Murillo in
1667/68 een schilderij, waarop de prins de
martelaarspalm draagt, maakten voor de kathedraal te Sevilla. De verdediger van het katholieke geloof werd door Herrera de Oudere geschilderd met het geheven kruis (1624)
en door Herrera dejongere (ca. 165o) terwijl
hij in zijn apotheose omgeven door engelen
uitstijgt boven zijn radeloze vader. In Duitsland komt een beeld 1671 voor aan het Johannesaltaar in de Vincentiuskerk te Breslau (met
bijl). Zoals blijkt uit een houtsnede ca. Tsoo
van Hans Burgkmair de Oudere, opgenomen
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in Heiligen der Sippe-, Mag- and Schwagerscliaft
Maximilians I rekende de Habsburgse keizer
ook Ermenegild onder zijn vorstelijke voorouders. Scenes werden uitgebeeld door Lopez y Portana, schilderij ca. 1800 met de, volgens de legende afgedwongen ariaanse doop
van Ingunde en de overmeestering van Ermenegild, en door Goya op een schets ca.
1800 met de gevangenschap. De terechtstelling in de gevangenis' komt voor op schilderijen van een anonymus ca. 165o (Museo te
Granada) en van Roelas ca. 1 S9o, en zijn begrafenis op een gravure 1754 van Ebersbach
naar Baumgartner. Een 17e-eeuws anoniem
j ezuietendrama draagt de ronkende titel Hermengilde, prince catholique revolte contre le roi
son pere.
Estal 1961; Schaferdiek 1967.

was een van de
meest vereerde martelaressen van Spanje.
Prudentius eerde haar in Peristephanon (Boek
der martelaarskronen, hymne 3 ; ca. 400) met
een hymne, »Augustinus met een preek en
Gregorius van Tours in De Gloria Martyrum
(Roem der martelaren, hst. 71; voor 575) met
een vertelling. Alle drie gebruikten ze legendarisch materiaal, zoals ook een niet te dateren Passio dat doqt. Eulalia zou in het begin
van de 4e eeuw — men weet niet in welk j aar —
op io, II en 12 december gemarteld zijn.
Volgens het oudste middeleeuwse document
in de 'langue d'oil', het Cantilene de Sainte
Eulalie, moet het in 303 onder Maximianus,
medekeizer van Diocletianus, geweest zijn.
Zij onderging een serie stereotiepe martelingen (geslagen, aan een kruis gebonden, levend met haken gevild en in kokende olie
geworpen; >>martelaren), om tenslotte op de
brandstapel, die overigens de rechter het gezicht verschroeide, door onthoofding de
EULALIA VAN MERIDA

dood te vinden. Als twaalfjarige zou zij —
haar leven aan Christus gewijd — op het landgoed van haar voorname ouders voor de vervolging verborgen zijn gehouden. Maar zij
vluchtte en meldde zich vrijwillig bij de rechter. Volgens Prudentius hield zij voor hem
een rede, waarin zij het 'heidendom' en zijn
goden aanklaagde. Daarop volgden haar veroordeling en gruwelijke marteling. Bij haar
dood zag men haar ziel als een duff (»Benedictus & Scholastica) het lichaam verlaten, dat te
Merida begraven werd op een plaats waar
een door Prudentius beschreven basiliek verrees.
Eulalia werd in de Romeinse provincies
Africa en Hispania (Noord-Afrika en Spanje),
maar vooral te Bordeaux en Barcelona vereerd. In de laatste stad zozeer, dat vanaf de 7e
eeuw de overtuiging post vatte dat ook daar
een tweede meisj e met de naam Eulalia gemarteld zou zijn. Haar Passio lijkt sterk op die
van Eulalia van Merida. Niet alle auteurs zijn
er — hoewel daar aanwijzingen voor zijn —
van overtuigd dat beide meisjes een en dezelfde martelares zouden zijn. Eulalia werd de
patrones van kraamvrouwen en reizigers en
men riep haar aan tegen dysenterie. Naast de
stereotiepe tekens van martelaarschap (palmtak of boek) is een duff of een oventje haar
individuele attribuut. Haar feest valt op io
december; dat van de Barcelonese op 12 februari.
Men vindt Eulalia voor het eerst afgebeeld
onder de martelaressen aan de mozaiekwand
ca. 569 in het schip van de San Apollinare
Nuovo te Ravenna. Met martelaarsattributen ziet men haar op een miniatuur uit de ioe
eeuw in een Mozarabisch antiphonarium in
de kathedraal te Leon (met palmtak bij een
ini tiaal); op een 14e-eeuws paneel in het Museo Arquiepiscopale te Vich (Catalonia; met
kruis en kroon) en op een altaarstuk eind 14e
eeuw van Pedro Serra in de kathedraal te Segorbe bij Valencia (met palm en kruis); met
de duff in de hand op een 1 S e-eeuws retabel
in de kerk te Schweinhaus en met het oventje
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op een geborduurd antependium uit het Stift
Obernkirchen (Hessen-Kassel) . Een 13 eeeuws antependium in de kerk te Javierre
(Navarra) toont zes scenes uit Eulalia's leven.
Vier reliefs i S 18/20 van Ordonez in het koor
van de kathedraal te Barcelona vormen een
kleine passiecyclus. Scenes komen voor op
een miniatuur ca. 113 o in het Passionale van
Stuttgart (een beul duwt haar een fakkel in
het gezicht) en op de predella ca. 1420 van
een aan Bicci de Lorenzo toegeschreven werk
(onthoofding).
Aldhelm, een ascetische bisschop van Shelborne, bezong haar in de tweede helft van de
7e eeuw in proza in zijn De laudibus virginitatis
(Lofprijzingen der maagdelijkheid) en in
versvorm in De laude virginum (Lof der maagden) .
Delehaye 1933; Frabrega 1958; Munera 1928;
Quentin 19o8.

EUPHEMIA VAN CHALCEDON zou vol-

gens de laat antieke Fasti Consulares Vindobonenses (lijsten van belangrijke gebeurtenissen
gerangschikt naar de jaren van de Romeinse
consuls) op 16 september 303 tijdens de vervolging van Diocletianus ter dood veroordeeld zijn. Volgens een andere traditie stierf
zij in 309 te Chalcedon (aan de oostelijke oever van de Bosporus) onder Galerius. Een
Passio met de eerste versie, die voortleeft in
het verhaal van de Legenda Aurea en voornamelijk vertelt over de verschillende martelingen die zij onderging, heeft geen historische
waarde. Zij zou onder meer op een brandend
wiel gebonden zijn, tussen draaiende molenstenen gelegd, met zaag en vuur bewerkt,
voor beer en leeuw geworpen en bij slangen
gezet (>>martelaren), om tenslotte met het
zwaard te worden gedood.
Van groter gewicht voor haar reputatie
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was de, overigens ook weer legendarische rol
die haar werd toegedicht in de traditie over
het concilie van Chalcedon in 451 (»Leo de
Grote) . Op dit concilie werd voor de volgende eeuwen het dogmatisch inzicht in de persoon en de natuur vanjezus van Nazaret vastgelegd tegen de ultra-Nicea-interpretaties
(»Athanasius) van de monnik Eutyches, die
Jezus' God-zijn te zeer benadrukte, zodat aan
de opvatting over zijn mens-zijn te kort gedaan werd. Het concilie werd gehouden in de
naar Euphemia genoemde, eind 4e eeuw gebouwde, schitterende basilica te Chalcedon
waar haar gebeente rustte. De legende vertelt
dat de concilievaders haar graf zouden hebben laten openen om op haar borst een document met een monofysitische geloofsbelij denis te laten leggen (Jezus heeft alleen een
goddelijke natuur) en op Naar voeten een
duofysitische (hij is waarlijk God en mens),
waarna zij het graf sloten en verzegelden.
Toen dat weer geopend werd, lag de eerste
belijdenis aan haar voeten en de orthodoxe
op haar borst. Het bewijs was geleverd.
Ephemia's verering nam een hoge vlucht na
de beeldenstrijd in het Byzantijnse Rijk (730843) . Haar relieken, al eerder vanwege het
gevaar van de dreigende Perzen naar Constantinopel overgebracht, werden door de
iconoclasten (beeldenstormers) in zee geworpen maar door keizerin Irene, die aan de strijd
een einde maakte, in ere hersteld. In het Westen had haar uitstralingsgebied zijn centrum
in de reeds in de 6e eeuw genoemde en op het
einde van de 7e eeuw gerestaureerde kerk
Sant'Eufemia te Rome en in twee kapellen te
Ravenna uit de 6e eeuw (in het aartsbisschoppelijk paleis en de San Apollinare Nuovo).
Zij wordt de verdedigster van de orthodoxie
(rechtgelovigheid) genoemd en in het Oosten
op 11 juli en in het Westen op 13 april (waarschijnlijk de datum van de wijding van een
van haar kerken) gevierd. Haar attributen
zijn martelaarspalm, zwaard of lelie, slangen,
leeuw, molensteen en vuur, soms een volumen (boekrol) .
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Euphemia vond haar plaats op de afbeeldingen van groepen vroegchristelijke martelaren: op de mozaieken 535-43 to Parenzo en
ca. 568 in de San Apollinare Nuovo te Ravenna en op een 6e-eeuws fresco in de San
Clemente te Rome. Slangen omringden haar
op een absismozaiek uit dezelfde eeuw in haar
basiliek te Rome (bewaard via een gravure
ca. 1695 van Ciampini). In de middeleeuwen
werd zij met martelattributen onder meer afgebeeld op een fresco ca. 1400 in de Sant'Eufemia te Spoleto door een artisan uit de Umbrische school, en op een schilderij 1454 door
Andrea Mantegna. In de i 6e eeuw nam de
pathetiek toe: Bissolo toonde haar op een
schilderij ca. 1520 in de kathedraal te Treviso
met een zwaard in de borst, en op een anoniem beeld in de dom te Rovigo wordt zij te
midden van leeuwen geraddraaid. In 1942
werd een fraaie fresco-cyclus met martelscenes ontdekt in de Euphemia-kerk te Istanbul.
Euphemia's dood met het zwaard nadat zij
gepijnigd was in een vuuroven wordt getoond op een miniatuur ca. 1130 in het Passionale van Stuttgart. Het Chalcedon-wonder werd uitgebeeld op een fresco ca. io in
de kerk'to Veronet (Roemenie), op een I8eeeuwse Russische kalenderikoon te Recklinghausen en op een schilderij ca. 188o van
Morgani in de Sant'Eufemia te Milaan.
Asterius van Amaseia, een Pontische bisschop ca. 400 met scherpe ogen en een bewonderaar van de afbeeldingen, beschreef in
de elfde van een reeks van zestien enthousiaste voordrachten over martelaren een schildering met Euphemia's passie. Deze preek werd
op Nicea ii, een concilie waarop in 787 de
beeldenstrijd dogmatisch beslecht werd ten
gunste van de iconodulen (beeldenvereerders), als getuigenis voorgelezen.
Naunmann/Belting 1966; Schneider 1 943, 1 943 49 en 1951-54; Walter 1970.

FELICITAS &HAAR ZEVEN ZONEN zou

den onder Marcus Aurelius in 162 gemarteld
zijn. De lichamen van zeven vroegchristelijke
martelaren, die een Romeins document met
de naam Depositio Martyrum (begraafplaats
der martelaren; 3 54) onder io juli vermeldt,
lagen over vier verschillende onderaardse
coemeteria . (catacomben) verspreid: Felix,
Philippus, Martialis, Vitalis, Alexander, Silanus en Januarius. Om hen met elkaar te verbinden heeft een vroege hagiograaf (voor
Soo) hen tot zonen van een moeder gemaakt:
naast Silanus was bovendien in het Coemeterium Maximi een vrouw met de naam Felicitas begraven die vier maanden na hem (23
november) gemarteld was. Zij werd door deze hagiograaf als de moeder van het zevental
beschouwd. Het verhaal van de moeder ontleende hij aan dat van de Makkabeese martelaren (2 Makk. 7) .
Felicitas, al in de eerste helft van de Se
eeuw vereerd, werd aangeroepen om de kinderzegen vooral uit zonen te laten bestaan.
Zij dr. aagt meestal een lange mantel, hoofddoek en martelaarsattributen (zwaard, palm,
boek), soms een schaal met zeven hoofden.
Rond haar worden de zeven zonen gegroepeerd, zoals reeds op een verloren gegaan,
maar via een 19e-eeuwse tekening bewaard
gebleven fresco ca. 600 in het reeds genoemde coemeterium: als orante (biddend de
handpalmen ten hemel geheven) in een paradijselijk landschap; boven haar Christus die
haar een martelaarskroon aanreikt en naast
haar de inscriptie `Felicitas cultrix Romanorum' (beschermster der Romeinen).
In de middeleeuwen werd zij vaak afgebeeld als martelares: onder meer op een polyptiek 1401 van Spinelli Aretino en een
beeld ca. 1450 in de kerk te Liidinghausen
(Westfalen); tevens met de hoofden van haar
zonen op een triptiek-vleugel ca. i S I0/20 van
een anonymus in het Deutsches Museum te
Berlijn. Met de jongens rondom haar vindt
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men Felicitas onder meer op een 9e-eeuws
relief aan het altaar in haar kapel in de San
Apollinare in Classe bij Ravenna, op een miniatuur in het Martyrologium van Zwiefalten uit de I2e eeuw, op de rechtervleugel van
een retabel ca. i Soo van de Meester van het
Bartolomeus-altaar in het Wallraf-RichartzMuseum te Keulen (hier samen met de heilige Symphorosa van Tivoli, van wie onder
invloed van haar geschiedenis een zelfde verhaal words verteld, dat speelt onder Hadrianus ca. 125). Een gepolychromeerd beeld ca.
1520 in het museum te Augsburg toont Felicitas, bladerend in een boek, als een vruchtbare huismoeder te midden van haar ravottende knapen.
Vroege cycli in Romeinse coemeteria (Se
eeuw bij de Thermen van Titus en 7e/8e
eeuw in de catacombe van Felicitas) duiden
op de intensiteit van de verering. De veroordeling en de marteling werden geschilderd door Neri di Bicci op een paneel 1476 in
de Santa Felicity te Florence. De veroordeling
alleen werd nog uitgebeeld door Zeiler op
een gewelfschildering 1 763 in de kloosterkerk te Ottobeuren.
Delehaye 1936; Dorr 1965; Fi hrer 1890 en 1 894.

waren christenen die
omstreeks 305 — waarschijnlijk in de scherpe
vervolging onder Diocletianus — gemarteld
zijn. Hun feest is al in de tweede helft van de
4e eeuw te Rome gevierd. In 1905 werd in de
catacombe van Commoldilla aldaar hun graf
teruggevonden met de grotendeels bewaard
gebleven epitaaf. Daarop leest men het gedicht dat bisschop Damasus (»Hieronymus)
ca. 370 ter ere van deze martelaren maakte en
er heeft laten aanbrengen. Een historisch niet
betrouwbare legende uit de 6e eeuw verklaart de naam Audactus (te verstaan als: toeF E L I X& A D A U C T U S
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gevoegd) uit het verhaal dat deze zich vrijwillig voegde bij het gezelschap van Felix
toen hij hem naar de plaats van de terechtstelling gevoerd zag worden. Na Felix droeg een
aanmerkelijk aantal andere christelijke heiligen deze naam.
De naam Felix (vruchtbaar, gelukkig, gelukbrengend) werd in de oudheid vaak aan vrijgelaten slaven gegeven en kwam wellicht
ook onder de christenen dikwijls voor. Het is
met onmogelijk dat een haast onontwarbare
knoop van Felix-legenden daarmee te maken
heeft. Men weet immers — en het verklaart
voor een deel de frequentie van de naam — dat
het christendom spoedig niet alleen vooral bij
de laagste sociale groepen in het Rijk aansluiting vond, maar met name ook betrekkelijk
snel het probleem van de Romeinse slaverij
ten dele wist op te lossen door aan elke maatschappelijke laag in principe gelijke rechten
toe te kennen: zo was bijvoorbeeld bisschop
Calixtus i van Rome ca. 22o een vrijgelaten
slaaf van een Carpophorus `uit het huis van
Caesar'. Deze gelijkstelling betrof overigens
niet de vrouwen, die in strijd met de vroegste
christelijke gebruiken al snel door de exclusief mannelijke hierarchische kerkstructuren
eeuwenlang — tenzij zij als >>maagden hun
vrouw-zijn negeerden — naar de marge werden gedrongen.
Felix was ook de naam van een bisschop
van Rome ca. 270, die men eerst na eeuwen
als martelaar is gaan beschouwen. Hetzelfde
gebeurde pas in de 6e eeuw met een Felix ii,
die in 355 nog tij dens het leven van zijn verdreven voorganger Liberius de Romeinse zetel beklom en een van de weinige Romeinse
bisschoppen was die een eigen opvolger aanwezen. Felix iii, bisschop van Rome ca. 490,
was weer een gehuwde zoon van een Romeinse priester, die zoals hij de naam Felix
had gedragen, maar hij behoorde al tot de
Romeinse nobelen. Hij was een van de voorouders van »Gregorius de Grote. Felix i v , pas
door Baronius in het Romeinse Martyrologium (1568-98) opgenomen, liet de mozale-
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ken aanbrengen en zichzelf daarop vereeuwigen in de kerk van > Cosmas en Damianus bij
het Forum te Rome (zijn afbeelding is er nu
gereconstrueerd) .
Daarnaast is nog een aantal andere nietRomeinse martelaren met de naam Felix bekend. Bij een heilige Felix van Nola ca. 480
begint de verwarring. Hij zou een zoon van
een Syrische immigrant geweest zijn, die
priester (niet zoals men later meende: bisschop) van de kerk te Nola werd. Tij dens een
niet nader aangeduide vervolging zou hij gevangen genomen, maar weer vrijgelaten zijn
(volgens een legende door engelen bevrijd)
om even later bij nieuwe dreigingen de
vlucht te nemen (volgens de legende werd hij
in zijn schuilplaats door spinnewebben aan
het oog onttrokken) . Hij zou de bisschopszetel van Nola geweigerd hebben. Augustinus, die hem `confessor' (>>belij ders) noemt,
zegt dat men hem te hulp riep als men dingen
kwijt was, en dat hij meineden wreekte.
> Paulinus van Nola, die toen hij in de stad
bisschop werd een kerk boven het graf van
deze Felix aantrof, koos hem als patroon van
zijn diocees en bouwde een nieuwe, beroemd
geworden basilica op de plaats van de oude
kerk. Al in de Se eeuw werd daarheen gepelgrimeerd. In later tijd zijn authentieke delen
van een Passio van een Afrikaanse martelaarbisschop, Felix van Thibuica, die weigerde de
Heilige Schrift uit te leveren en daarom op I
juli 303 gemarteld werd (boven zijn graf te
Carthago verrees later de beroemde Faustusbasilica), in de legende van Felix van Nola
opgenomen. Bovendien is men Felix van
Nola ook nog gaan verwarren met de legendarische Felix in Pincis en diens broer, priester Felix van Rome (>>Cassianus) .
Naast deze Felix-martelaren zijn er verder
een uit Afrika afkomstige diaken-martelaar
Felix die met bisschop Narcissus Augsburg
zou hebben gekerstend en sinds 45 5 na de
marteldood te Gerona als San Feliu vereerd
wordt (>>Afra); een bisschop-martelaar Felix
van Salona (Split), wiens relieken men te
Martano (in de hak van Italie) vereert; een

Felix (van Vicenza), die met Fortunatus, Largus en Dionysius (de twee eersten dragen ze
ker ook slavennamen!) te Aquileia de marteldood vonden; en een van de twee Afrikaanse
soldaten (Nabor en Felix; slavennamen!), die
304/06 in Milaan dienst weigerden vanwege
daaraan verbonden afgodische implicaties en
te Lodi bij Milaan onthoofd werden (> Ambrosius) . Bisschop Eulogius van Toledo vermeldt in zijn Memoriale Sanctorum (Gedenkboek der heiligen; ca. 845) een Mozarabische
(Spaanse christen onder de Moorse bezetting)
Felix, die gehuwd was met Liliosa en zich in
825 vrij willig samen met haar en een ander
echtpaar Aurelius en Sabigotona bij de Kadi
te Cordoba meldde. Met een Palestijnse
monnik Georgios werden zij aldaar gemarteld.
Naast deze vroege lijst kan nog gewezen
worden op de minderbroeders Felix (Porro)
van Cantalice, een vriend van > Filippo Neri
en »Carlo Borromeo, die te Rome onder de
naam `broeder Deo gratias' vereerd wordt;
op de gewezen schoenmaker, broeder Felix
(Giacomo Antonio Amuruso) van Nicosia,
die in de tweede helft van de 18e eeuw zijn
leven lang op Sicilie bedelend en wonderen
verrichtend onder het yolk rondtrok; en tenslotte op Felix van Valois, die — volgens een
niet geheel zekere traditie — te zamen met de
heilige Johannes van Matha in ca. i 18 S de
orde der trinitariers stichtte, waarvan de leden zich in Afrika inzetten voor de vrijkoop
van slaven. Het feest van Felix en Adauctus
wordt op 30 augustus gevierd.
Van Felix en Adauctus vindt men de
vroegste afbeeldingen ca. 528 in de genoemde Commodilla-catacombe, waar op een ten
dele bewaard gebleven fresco de martelaren
in witte tunieken kransen in hun omhulde
handen dragen, terwijl hun sleutels worden
aangereikt, en een gaaf bewaard fresco aldaar
waarop zij, in senatoriale togae gekleed, een
tronende Maria met het Jezuskind op haar
schoot flankeren om een iets kleinere vrouw,
de stichteres van de afbeelding, Turtura, bij
Maria als haar patronen aan te bevelen. De
-
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linker heilige, waarschijnlijk Felix, is jeugdig,
baardeloos en met donker haar voorgesteld
en legt zijn hand op de schouder van de
vrouw; de rechter, Adauctus dus wellicht, is
een grijsaard met een kleine puntbaard, die
het spreekgebaar maakt (rechterhand jets
omhoog geheven en twee vingers opgestoken) . Belden dragen een grote tonsuur (geschoren kruin) als teken van hun klerikale
waardigheid (»clerici) . In het museum te
Breslau bevindt zich een 14e-eeuws retabel
waarop de heiligen met boek in de hand nu
»Barbara ter zijde staan. Een te Wenen vervaardigd zilveren reliquiarium ca. 1678 in de
kerk te Michaelbeuren (bij Salzburg) toont
Felix ten halve in Romeins kuras en met
zwaard en martelaarspalm. Op een gravure
1754 van Wincklers naar Baumgartner verwoest hij de afgodsbeelden.
Felix i , de bisschop van Rome, werd in de
i Se eeuw afgebeeld in pauselijk ornaat met
een boek op een aan Fra Diamante toegeschreven werk in de Sixtijnse Kapel te Rome,
Felix i 1 aldaar op een werk ca. 1480 uit de
omgeving van Ghirlandaio, en Felix iv op
zijn eigen, reeds vermelde mozaiek. Van Felix van Nola rest naast ecn slecht bewaard
Se/6e-eeuws mozaiek in de San Prisco te Capua een gayer exemplaar uit de IZe eeuw in
de Cappella Palatina te Palermo; zijn verblijf
in het afgesloten hol wordt getoond op een
gravure van Eichler naar Rein in Giulini's
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te Milaan; twee uitstekende portret-mozaieken kort na 470 in de Sacello di San Vittore in
Ciel d'Oro in dezelfde kerk te Milaan; en
afbeeldingen in de dom te Keulen aan de
Driekoningenschrijn ca. 1200, op een 14eeeuws glasraam en — hun martelaarschap in
vijf scenes — op schilderingen ca. 13 5o aan de
koorafsluiting. »Ambrosius componeerde op
hun marteling een fraaie hymne. Van Felix
van Cantalice maakte Cesari in opdracht van
»Filippo Neri ca. 1587 een tekening, die het
voorbeeld werd voor vrijwel alle latere portretten; en een beeld aan zijn altaar in de kerk
te Mautendorf (Oostenrijk) draagt de inscriptie 'Deo gratias'. Verder treft men hem zeer
vaak afgebeeld aan in Europese kapucijnerkerken. Voor Felix van Nicosia maakte Michele Guerrisi in 1956 in de kerk te Nicosia
een bronzen beeld. Een 18e-eeuws beeld van
Felix van Valois (in het gewaad der trinitariers) wordt bewaard in het Archeologisch
Museum te Nijvel. Garemyn schilderde op
een werk ca. 1780 in de Sint Gillis te Brugge
het verzoek van Johannes van Matha en Felix
aan pans Innocentius III in 1198 om goedkeuring van hun orde, en de Pool Palko schilderde in T744/45 hun activiteiten als vrijkopers van slaven.
Bagatti 1936; Delehaye 1897; Farioli 1963; Marucci 1904 en 1905; Wilpert 1908.

Tagliche Erbauung eines wahren Christens

(Augsburg 1753). Drie scenes van de marteling van Felix van Salona ziet men op een
Umbrisch werk ca. 1290 -1300 uit de kerk
San Felice in Giano dell'Umbria. Felix van
Vicenza wordt meestal (onder invloed van de
soldaten Nabor en Felix?) als gewapende ridder afgebeeld: op de gegraveerde, verguldkoperen platen van het draagaltaar ca. 1095
uit de om zijn edelsmeedkunst bekende abdij
van Helmarshausen (Hessen) in de Sankt Joseph te Paderborn, waarop ook zijn onthoofding voorgesteld is. Van Nabor en Felix resten relatief veel afbeeldingen: een relief op
een 5e-eeuwse sarcofaag in de San Ambrogio

(Sainte-Foi), een christen-meisje van
I2 jaar, zou als oogstoffer ca. 287 te Aginnum
(Agen, Lot-et-Garonne) zijn gedood met het
zwaard. Op bevel van landvoogd Dacianus,
die ook voorkomt in het verhaal van de diaken »Vincentius van Zaragoza, onderging zij
daaraan voorafgaand een marteling op een
gloeiend rooster. Haar hierbij getoonde
moed wekte bewondering en leidde tot nieuwe martelaren. Een traditie rekent Caprasius,
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die vanaf de 14e eeuw voor de eerste bisschop
van Agen gehouden werd, onder hen.
Al in de Se eeuw zijn er berichten over een
aan Fides gewijde memoria (grafkapel) te
Agen, en in de vroege middeleeuwen vereerde men haar in de kathedraal aldaar. Fides'
roem dateert vooral vanaf de gewelddadige
translatie — monniken roofden uit Agen haar
gebeente — in 877/83 van haar relieken naar
de, door de Saracenen verwoeste en door Karel de Grote herbouwde, benedictijnerabdij
te Conques (Aveyron) in de Rouergue. Conques werd een van de bekendste haltes tussen
Le Puy en Moissac op de weg naar Santiago
de Compostela. Er werd een, bewaard gebleven, romaanse kerk gebouwd met een iconografisch bijzonder belangrijk Laatste Oordeel op het boogveld van de westgevel en een
zeer rijke schatkamer met voornamelijk
middeleeuwse reliekschrijnen.
Fides, wier feest op 6 oktober gevierd
wordt, werd meestal afgebeeld als een wat
oudere vrouw in een Lange rok en mantel,
soms met kroon en rooster. Zij werd de patrones van de schrijnwerkers en de wolkaarders en hielp echtparen bij kinderloosheid.
Haar beroemdste voorstelling is het gekroonde houten beeld, beslagen met goud en
verguld zilver, bezet met edelstenen en voorzien van grote, starre ogen van emaille, uit
het einde van de ioe eeuw in de schatkamer te
Conques: een bijna afschrikwekkend primitief godinnebeeld, dat moet doorgaan voor
een Sainte-Foi-en-Majeste, waarbij men andere Fides-beelden vergeet (I 3 e-eeuws houten beeld in de kerk te Santa Fe de Lerida;
zilveren beeld 1493 van P. Frechrieu uit Villefranche-de-Rouergue in de kerkschat te
Conques; een i 8e-eeuws beeld in de SainteFoi-de-Liege te Luik en een 19e-eeuws reliquiarium in de Saint-Sernin te Toulouse) .
Verder werd zij afgebeeld op middeleeuwse
glasramen te Chartres, Winchester en Straatsburg. Een lieve Fides buigt zich vanuit haar
huis of heiligdom in aanbidding voor een uit
de wolken reikende hand van God op het

reeds vermelde Laatste Oordeel te Conques
(in de linker bovenhoek van het onderste register: boven de hemel) . Cycli vindt men op
een glasraam te Chartres, 15 e-eeuwse fresco's
in de sacristie te Conques en op ramen uit de
16e eeuw van Buron in het koor van de Sainte-Foi te Conches en op wandtapijten 1632
van Felletin in het museum te Conques. Op
een 16e-eeuws relief in de kerk te Cernay
I'Eglise (Doubs) werd Sainte-Foi op een
voorstelling verwisseld met Fides, een van de
dochters van de heilige »Felicitas.
Uit het begin van de i 9e eeuw stamt een
litanie waarin, in de vorm van aanroepingen,
ten behoeve van de pelgrims naar Conques,
Fides' Leven wordt verteld.
Bernoully 1956; Bouillet z j.; Bousquet 1948 en
1966.

een typische heilige uit de
tijd van de Contrareformatie, had een merkwaardige levensloop. Hij werd in i S i S als
zoon van een advocaat te Florence geboren,
waar hij van j ongsaf beinvloed werd door de
dominicanen van het San Marco-klooster.
Door hen leerde hij de geschriften van Savonarola (>>Dominicus) kennen. Toen Filippo 18
jaar was nam een oom, die koopman was te
San Germano bij Montecassino, hem in zijn
bedrijf op met de bedoeling dat hij het na
diens dood over zou nemen. Hij ging daar
echter niet op in en vertrok naar Rome, waar
hij de Florentijn Galeotto del Caccia leerde
kennen. Aan hem vertrouwde Filippo zijn
kinderen toe. Zestien jaar lang leefde hij in
uiterste eenvoud in Galeotto's huis als boeteling, ziekenverpleger en contemplatief, en
verkondigde hij de christelijke boodschap in
straten en op pleinen.
In 1548 richtte Filippo samen met zijn
biechtvader Persiano Rosa en een vijftiental
F I L I P P 0 N E R I,

FILIPPO NERI

anderen de `Confraternita. di Santissima Trinita' op, waarin men zich wijdde aan de verzorging van arme en zieke Rome-pelgrims.
In 1551 priester gewijd, sloot hij zich aan bij
een groep priesters verbonden aan de San Girolamo della Carita. Van daaruit groeide zijn
levenswerk. In een zaal bij deze kerk, door
Filippo `oratorio' (gebedsruimte, kapel) genoemd, kwam hij samen met priesters voor
wie hij conferenties hield. Door hem geenthousiasmeerd besloten zij zich te verenigen
tot een gemeenschap van gebed en pastorale
zorg, die de naam van de kerkzaal kreeg: het
(instituut van het) Oratorium van de heilige
Filippo Neri. Filippo's oogmerk was de zedelijke verheffing van de Romeinse bevolking.
Hij gebruikte daartoe nieuwe methoden zoals
preken voor kinderen, instructieve liederen
in de volkstaal, pelgrimages en speciale gebedsdiensten. In de laatste laste hij de liederen
in. Uit deze para-liturgische vorm ontstond
het muzikale `oratorium', naar zijn stichting
genoemd. Nog in hetzelfdejaar verhuisde het
Oratorio naar de Santa Maria in Vallicella te
Rome en werden er huizen (oratoria) gesticht te Fermo, Napels en San Severino. Filippo's stichting kende een soepele organisatie
en geen geloften: slechts de liefde moest de
leden samenhouden. Latere leden van het
Oratorium stelden in het begin van de 17e
eeuw statuten op.
Filippo's succes stoelde op zijn methoden
en vooral op zijn door velen genoten en gewaardeerde Romeinse humor. Veel belangrijke stadgenoten zochten zijn raad en leiding, onder wie pausen en kardinalen. Heiligen hoorden tot zijn vrienden: >Ignatius van
Loyola, >>Carlo Borromeo en »Francois de Sales; ook Caesar kardinaal Baronius, die naam
verwierf door zijn op instigatie van Filippo
begonnen en op uitstekende bronnen gebaseerde kerkgeschiedenis, Annales ecclesiastici
(Rome 1588-1607; twaalf banden) . Het werk
was bedoeld als een contrareformatorisch tegenwicht tegen de, door Flacius Illyricus begonnen en met een drietal anderen voltooide,
Magdeburger Centuries, de eerste protestantse,
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per eeuw (centurium) opgebouwde kerkgeschiedenis (Ecclesiastica historia integra Ecclesiae
Christi; Basel 1559-74; acht banden) . Het was
ook Filippo die de eerste moderne Romeinse
archeoloog Antonio Bosio aanspoorde tot
een wetenschappelijk onderzoek van ondergrondse, vroegchristelijke begraafplaatsen in
de stad, hetgeen resulteerde in diens nog altijd
gewaardeerde Roma Sotteranea (Rome ondergronds; 1634). Ook tegenwerking was Filippo's deel. Onder de strenge, ascetische Pius
v kreeg hij een verbod om als biechtvader op
te treden. Maar diens opvolgers waardeerden
hem weer.
Filippo stierf in I595 te Rome en werd
begraven in de Santa Maria in Vallicella. In
1622 volgde zijn canonisatie. Het feest valt op
26 mei. Een van de bekendste leden van het
Oratorium was in de 19e eeuw John Henry
kardinaal Newman, Wiens proces ter zaligverklaring in 1955 ingeleid werd. Zijn grootste verdiensten liggen op het terrein van de
vernieuwing van de theologie en de vroomheidsbeleving.
Het portret van Filippo gaat — zoals bij meerdere heiligen uit de tijd van de Contrareformatie — terug op het dodenmasker: een oudere, milde man met wit haar en een korte,
maar voile, ronde baard; aldus bij Zuccaro,
schilderij I593 in het Oratorio te Bologna,
nagevolgd op een studie ca. 16o6 door Rubens. Beelden bevinden zich te Rome in de
reeds genoemde Santa Maria (Algardi 1640)
en in de Sint Pieter onder de reeks stichters
van religieuze gemeenschappen (Maini ca.
1725). Op schilderijen van Reni ca. 1635 in
de Santa Maria in Vallicella te Rome, Guercino ca. 1640, Piazetta ca. 1730 in de Santa
Maria della Fava te Venetie, Giaquinto ca.
1750 in de Akademie te Wenen en G. B. Tiepolo ca. 1750 in de dom te Padua wordt de
heilige in visionaire toestand uitgebeeld. Als
ziekenverzorger komt hij voor op een werk
ca. 1750 van Graziani in de San Procolo te
Bologna. Vaak werd hij voorgesteld samen
met »Carlo Borromeo, onder meer op een
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tweede schilderij ca. 1635 van Reni in de kathedraal te Toledo; Giordano wijdde in 1704
drie schilderijen aan de ontmoeting van de
twee vrienden (begroeting, gebed en Borromeo kust Filippo's hand) in de San Filippo
Neri te Napels.
In Italie zijn cycli van de populaire heilige
geen zeldzaamheid. Men vind ze onder meer
in de genoemde Maria-kerk te Rome (tien
schilderijen ca. 1610 -21 van Il Pomaranzio)
en in de genoemde kerk te Napels (fresco's ca.
173 5 van Solimena). Borromini begon in
1638 de bouw van het nieuwe Oratorio San
Filippo Neri te Rome.
Incisa della Rochetta 1969; Muller-Hofstede 1967;
Nigg 1956; Ponelle/Bordet 1958; H. Rahner 1956.

geboortig uit
een Romeinse familie van militairen, was
hoofd van de kanselarij van de stadhouder
Aquilinus te Noricum (Raetie en Pannonie,
tussen de Inn en het Wienerwald, de Donau
en de Drau) . Toen hij te Lauriacum (Lorch an
der Enns in Oostenrijk) ca. 304 een veertigtal
christenen die gevangen genomen waren wilde helpen, liet de stadhouder hem grijpen en
aan een steen gebonden in de Enns werpen,
waarin hij verdronk. Een weduwe Valeria
bekommerde zich om zijn lichaam en bracht
het op een wagen met moeizaam trekkende
ossen, die bij een wonderbaarlijk ontspringende bron gedrenkt werden, in veiligheid.
FLORIANUS VAN LORCH,

Florianus' Vita werd in de 7e eeuw geschreven door een Merovingische auteur, die zich
kon beroepen op een betrouwbare traditie.
Middeleeuwse interpretatie van de gegevens
maakten van hem de militaire oppperbevelhebber van Noricum, hetgeen de iconografie
belnvloedde. Hem werd, vanwege zijn dood
in het water, om bescherming gevraagd bij

Bartholomeus Zeitblom,
Florianus, paneel, ca. 1485
Staatsgalerie, Stuttgart. De
heilige, beschermer tegen
brandgevaar, blust een brand.
.
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overstromingen, storm, brand en droogte.
Een attribuut, een tonnetje waarmee hij
brand blust (water!), maakte hem — naast die
van de brandweerlieden — tot patroon van de
kuipers en de bierbrouwers. Andere attributen zijn een zwaard, schild, lans, kruis, molensteen of palmtak. In de 9e eeuw is er een
klooster van augustijner monniken bij Floriaans graf aanwijsbaar. Het draagt nog steeds
de naam Sankt-Florian. Vanaf de i 8e eeuw
wordt hij meestal afgebeeld als een Romeinse
soldaat. Floriaans feestdag is S mei.
De oudste voorstelling van Floriaan is die
op een fresco ca. 11 5 0 in het Stift Nonnberg
te Salzburg: een oude, schrale, grijze man
met lange baard, die een staf draagt waaraan
een banier wappert; zijn linkerhand maakt
een spreekgebaar. Vanaf de 13 e eeuw is hij
echter een onge, knappe redder in een harnas
of malienkolder, vaak met een mantel om en
een grote hoed op: sculptuur ca. 1300 in het
kloostermuseum te Sankt Florian in Oostenrijk, en altaarvleugel 1497 in de CorpusChristi-Kirche te Breslau. Vaak werd hij met
zijn tonnetje als een gebouwen blussende
brand-heilige afgebeeld (kasteel, kerk of
huis): Meester van Kefermarkt, beeld ca.
1490 aan het Kefermarkter-altaar, en Cebej
uit Slovenie, schilderij ca. 1750 in het museum te Ljubljana. Een molensteen op een
schilderij ca. 1700 in de kerk te Seifriedsworth (Niederbayern) verwijst naar zijn
marteldood. De Romeinse soldaat komt
voor op een reliquiarium 1766 van Ignaz
Gunther. Men vindt Florianus op afbeeldingen van groepen soldatenheiligen en brandpatronen (hoofdaltaar ca. I Soo in de kerk te
Poggstal en een altaarvleugel ca. 1470 uit het
atelier van Herlin in de Sankt Georg te Dinkelsbuhl). Cycli met details van de marteling
en de ossen bij de bron vindt men op een
altaar ca. I 500-10 in de kerk te Sankt Florian
(bij Prien, Oberbayern), het Florian-altaar
1 5 20- / 2 5 van Altdorfer en op gewelffresco's
ca. 1690 van Gumpp en Steidl, beide in de
kloosterkerk Sankt Florian. Een andere martelaar, Floriaan van Bologna, zou een Ita-

liaanse versie kunnen zijn van Florianus van
Lorch, van wie in ieder geval relieken in Ravenna en Bologna terechtkwamen. Deze Florian werd afgebeeld met zwaard en een
viooltje (flora — Florianus) onder meer door
Francesco Cossa op een paneel 1472, dat
waarschijnlijk ooit deel uitmaakte van de polyptiek van Griffoni, en door Cavedoni op
een 17e-eeuws fresco in de San Giacomo te
Bologna. Vecchietta's schilderij I Se eeuw te
Piacenza stelt zeker de heilige van Lorch
voor.
Noll 1954; Winkler 1965; Wutzel 1971.

FLORUS & LAURUS VAN ILLYRICUM,

twee broers, martelaren uit Byzantium, zijn
belangrijk vanwege hun iconografische traditie. Beschikbare data uit hun levensgeschiedenis zijn curieus, maar niet betrouwbaar. Zij
zouden te Byzantium het metselaarsvak uitgeoefend hebben. Zij werden door twee leraren, Proculus en Maximus geheten, onderwezen en onder keizer Hadrianus ca. 125 te
Illyricum gemarteld. Hun op wonderbaarlijke wijze teruggevonden relieken werden
naar de Patrocloskerk te Constantinopel
overgebracht. In Rusland werden de broers
sinds de 14e eeuw vurig vereerd als beschermers der paarden, dit omdat de aartsengel
Michael hun ooit de zorg voor de kudden
had toevertrouwd. Die zorgen deelden zij
volgens de Rusische traditie met een drieling,
Speusippus, Eleusippus en Meleusippus, die —
volgens Griekse legenden — in Cappadocia
ten tijde van Marcus Aurelius (ca. 175) of van
Aurelianus (ca. 275) door hun voedster Neonilla tot het christendom gebracht zouden
zijn en met haar om hun overtuiging gedood.
Men viert Florus en Laurus op 18 augustus,
het drietal martelaren op 17 januari.
Oorspronkelijk werden Florus en Laurus
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vanaf de i ie eeuw als martelaren jeugdig afgebeeld, een handkruis dragend: mozaiek ca.
13 TO in Karije Djami te Istanbul en fresco's
ca. 1400 in de kathedraal te Svenigorod bij
Moskou. Op ikonen draagt Florus soms een
zwaard, zoals op een Ise-eeuwse ikoon uit de
school van Noord-Dwina in het Staatsmuscum te Sint-Petersburg. Hun verschijning
samen met >>Nicolaas en > Blasius op Russische
ikonen duidt op het grote respect dat men
voor hen had (ca. 1425 uit Novgorod, in de
Tretjakov Galerij te Moskou) .
Hun voorstelling als Russische paardenheiligen heeft een eigen naam: `De aartsengel
Michael vertrouwt Florus en Laurus de kudden toe.' Hoog in een bergachtig landschap
reikt Michael in rijke tuniek en met gespreide
vleugels de broers de teugels van twee paarden, een zwart en een wit. Zij staan eerbiedig
naast hem met uitgestrekte handen. Onder
hen verblijft in een grazig landschap de grazende kudde, waar de drieling-paardeheiligen altijd op hun rossen gezeten waken: twee
ikonen ca. 1505 uit Novgorod in de Tretjakov Galerij te Moskou. Een enkele maal staan
Michael en de twee martelaren tegen de achtergrond van een reusachtige paleisarchitectuur: 17e-eeuwse Russische ikoon te Recklinghausen.
De drieling, wier relieken via Langres ca.
770 te Ellwangen (Jagst) terechtkwamen,
werd daar in de Stiftskerk als jonge martelaren afgebeeld op een fresco ca. 1520 en een
anoniem schilderij 168 S .

F R A N C I S C A (Bussa dei Pontiani) R O M AN A was, in 1384 te Rome geboren, een doch-

ter uit de adellijke familie De Bussi, met de
koosnaam Ceccolella. Zij leefde in een tijd
van grote onzekerheid: de Honderdjarige
Oorlog tussen Engeland en Frankrijk (>Jean-

ne d' Arc), de wrijvingen tussen het koninkrijk Napels en de Pauselijke Staat, en het
Westers Schisma, waarvoor men op het concilie van Konstanz pogingen deed om tegenpausen of te zetten en te komen tot een nieuwe, wettig gekozen bisschop van Rome
(>>Caterina van Siena) . Omdat zij al in 1397
uitgehuwelijkt werd aan Lorenzo de' Ponziani, was Francisca niet in staat haar verlangen naar het kloosterleven te volgen. Niettemin werd zij gewaardeerd als een voorbeeldige echtgenote en moeder van haar zes
kinderen. Naar de zeden van plaats en tijd
moest zij met Vanozza, de vrouw van haar
schoonbroer, onder een streng, haar mogelijkheden beperkend regime leven. Daarbij
maakten zij en haar familie na de inname van
de stad door Ladislaus van Napels, die de in
Rome zetelende tegenpaus beschermde, in
1404 en 14o8 met andere edelen een ellendige
tijd door. Ondanks alles zag zij kans in 1425
een lang gekoesterd plan uit te voeren: de
stichting van een `Compagnia' voor vrouwen die zich samen — onder de naam Oblati
(aan een benedictijnerklooster verbonden leken) di Santa Maria Nuova — zonder al te veel
bindende regels aan de zorg voor de armen en
zieken konden wijdden. Eugenius iv hechtte
in 1433 zijn goedkeuring aan de activiteiten
van Francisca en haar Compagnia. Naar het
in dat jaar door de gemeenschap betrokken
huis aan de voet van het Capitool werd een
nieuwe naam aangenomen: Nobili Oblati di
Tor di Specchi (spiegeltoren) . In 1436 stierf
Francisca's man, waarna zij de leiding van de
Oblati op zich nam. In haar laatste jaren leid-,
de zij een boetvaardig leven en onderging zij,
zegt zij zelf, door bemiddeling van haar engelbewaarder mystieke ervaringen, die in 97
visioenen in Romeins dialect opgetekend
werden door haar biechtvader Giovanni
Mattiotti (later in het Latijn vertaald). Francisca stierf in 1440 en werd begraven in de
Santa Maria Nuova op het Forum Romanum.
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Verschillende pogingen, al begonnen in haar
stervensjaar, leidden in 1 So8 tot de canonisatie van Francisca door Paulus v . Men riep
haar aan voor bescherming tegen de pest en
de straffen van het vagevuur. Pius xi stelde
haar naast »Christoffel en de profeet Elia in
het begin van deze eeuw bovendien aan tot
patrones van het gemotoriseerde wegverkeer
(vanwege de engelbewaarder!). Haar liturgische feestdag is 9 maart. Francisca wordt afgebeeld in het, aan de Romeinse weduwe-

dracht van haar dagen ontleende gewaad dat
haar oblaten nog altijd dragen: een zwart
kleed, waarover een witte mantel met grote
capuchon. Zij draagt een boek (orderegel of
haar visioenen) en soms het Jezuskind. Vaak
vergezelt haar de engelbewaarder.
In de aangegeven dracht ziet men Francisca afgebeeld met boek en engel op een 15eeeuws fresco in het klooster Tor di Specchi en
op een schilderij ca. 1725 van Guercino; met
het Jezuskind op een werk ca. 16 i o van Orazio Gentileschi. Slecht bewaarde i 5e-eeuwse
cycli bevinden rich in het genoemde kloos-
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Antoniazzo Romano
(toegeschreven), Sterf bed van
Francisca Romana, fresco uit de
Ise eeuw in Pia Casa van het
klooster Tor di Specchi to
Rome.

Rond het sterfbed van
Francisca staan haar priester,
volgelingen en het yolk van
Rome.
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ter: een fresco-cyclus ca. 1469 uit het atelier
van Romano en ca. 1485 van artisans uit de
Romeinse school. Afgebeeld worden haar
caritatieve bezigheden, bekoringen door de
duivel, wonderen, stichting van de Compagnia, Maria laat Francisca haar kind dragen,
Maria (wier mantel Maria Magdalena en »Benedictus vasthouden) als Schutzmantelmadonna (Maria met door haar beschermde personen onder de slippen van haar mantel) over
Francisca en de oblaten, verschijning van Maria met Petrus en Paulus, visioenen, haar
sterfbed en begrafenis. Een Romeins schilderij ca. 1450 toont een door engelen omgeven
Maria, die Francisca toestaat haar kind Jezus
te dragen, terwijl de engelbewaarder, Paulus,
Maria Magdalena (verwijzing naar Francisca's boetepraktijken) en »Benedictus toezien.
La Spadarino schilderde ca. 164o Francisca
met haar engelbewaarder.
Drie Ise-eeuwse, in het Romeinse dialect
geschreven Laudi op Francisca werden in
1883 te Rome samen met de notities van haar
biechtvader door M. Armellini gepubliceerd.
Armellini 1883; Berthem-Bontoux 1 931; Lekeux
1936; Lugano 1945; Lugano/Albergotti 1933; Vie

de Sainte Francoise 1891.

FRANCISCUS & CLARA VAN ASSISI zijn
twee heiligen uit het begin van de 13 e eeuw,
die aan de oorsprong staan van een omwenteling in denken, voelen en beleven, waardoor
het aanzien van de Europese geschiedenis veranderde. Franciscus werd in 1 181 te Assisi geboren. Zijn ouders waren de francofiele stoffenkoopman Pietro di Bernardone en diens
vrouw Giovanna Pica. Hij kreeg de doopnaam Johannes Baptista, en de bijnaam Francissco (zo schreef hij zijn naam zelf; Fransmannetje, Fransje), afgekort tot Ciccu. Aan
de bijnaam gaf hij de voorkeur. Hij was eerst

een man van zijn tijd en werd daarna de invloedrijkste heilige van de westerse christenheid. Na een vrolijke jeugd vol dromen van
Franse ridderidealen en hoofs gedrag, een geleidelijk losgroeien daarvan, krijgsgevangenschap en ziekte, ontmoetingen met armen en
leprozen werd deze joyeuze handelaar minnaar van Vrouwe Armoede, leider van boetende en predikende minderbroeders, troubadour van een immense godsliefde en een
Jezus-uitbeelder tot in het dragen van de tekens van diens wonden. Zijn bekering ,voltrok zich in twee fasen: in 1205 had hij een
ervaring van de majesteitelijke God als Vader
en in 1209 verkreeg hij inzicht in de betekenis
van de goddelijke zelfontlediging (Fil. 2,7) in
de menswording (Joh. 1,14) en de consequenties daarvan na lezing van Mat. 10,T-10.
Daarna was zijn leven een mengeling van
zwerven, zingen, mystiek, lijden, strijd en
zorg, maar bovenal: uitdragen van zijn liefde
voor zijn bruid Armoede, samen met een
groep volgelingen die almaar groter werd.
De goedkeuring van zijn eerste regel (verloren gegaan), met twaalf gezellen in 1209
aan Innocentius III voorgelegd, en de ontvangen tonsuur (kruinschering), waarmee hij
onder de >>clerici werd dpgenomen, verleenden hem verlof tot prediking, die vanuit Portiuncula (= erfdeeltje; Santa Maria degli Angeli, een Mariakerkj e ten zuidwesten van
Assisi) ondernomen werd en waar het eerste
franciscaanse klooster ontstond. De toetreding van Clara in 1212 was het begin van een
tweede orde van gelijkgezinde vrouwen. In
1217 werd het nodig om met hulp van kardinaal Ugolino, Franciscus' beschermer te Rome, de toeloop van leken in een derde orde te
regelen. Toename van het aantal volgelingen,
die zich 'minores' noemden, dwong in 1221
tot een nieuwe (Innocentius-)regel. Verspreiding van de orde over heel Europa noodzaakte in 1223 tot scherper aangepaste, juridische formuleringen: de Honorius-regel.
Tijdens een visioen in 1224 op de berg La
Verna (Latijn: Alverna) bij Arezzo werden
Franciscus door een gekruisigde seraf (Jes.
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de tekens van Jezus' wonden in het
lichaam gedrukt: de stigmatisatie (stigma =
teken, t.w. van de wonden), een gebeurtenis
die op de volgende eeuwen een niet te peilen
indruk maakte. Dante sprak van het `ultieme
zegel van Christus' (Paradiso I I,107). In zijn
Testament spoorde Franciscus alien aan zijn
oorspronkelijke regel te volgen en zich te
hoeden voor compromissen waar het de beleving van de armoede betrof.
Bij zijn sterven, op 3 oktober 1226, waarbij Jezus' lijdensverhaal gelezen werd, lag de
heilige ontkleed op de kale grond en reciteerde Ps. 141 (`Neer, u roep ik — kom ijlings tot
mij...'). Na zijn dood onderging zijn orde
tragische en traumatische splitsingen in een
heilloze strijd over de uitleg van zijn idealen.
De overwoekering met legenden, in elkaar
opvolgende Vitae en anekdotenverzamelingen (vooral de poetische I Fioretti di San Francesco 13 8o, een volkse bewerking van Floretum Sancti Francisci, die teruggingen op een
collectie herinneringen en legenden Actus
beati Francisci et sociorum eius 1320), deed niets
of aan wat hij was geweest: een `man van
God', zoals zijn eerste levensbeschrijver Thomas van Celano hem noemde. Reeds deze
biograaf modelleerde in zijn twee Vitae het
leven van Franciscus op het patroon van Jezus' leven, zoals dat van »Martinus van Tours
door Sulpicius Severus en van »Benedictus
door »Gregorius de Grote. Dit is misschien
wel de diepste grond waarom Franciscus tot
op heden blijft fascineren.
Geen heiligenleven is zo gevuld met legenden als dat van de historische `poverello', het
arme mannetje van Assisi, dat de schepping in
God en God in de schepping zag (Cantico del
Sole, zonnelied, wellicht beter: Cantico delle
Creature, lied van de schepping, zoals het ook
genoemd wordt; herfst 1225 na een ziekte
van veertig dagen). Werkelijkheid en vrome
verbeelding versmolten in de legenden, totdat al te ijverige navolgers in de 15 e eeuw alle
maat verloren en niet schroomden om in verhalen en gezangen Franciscus gelijk aan, en
zelfs bovenjezus te stellen: hybridisch bij Pe-

dro de Alvaro y Astorga, Sanctus Franciscus
Naturae Prodigium et Gratiae Portentum (Wonder van de natuur en teken van genade) 16 S 1.
Uit de massale collectie legenden een greep:
Franciscus zou geboren zijn in een stal (vgl.
Jezus) en na zijn bekering zijn mantel aan een
arme ridder hebben geschonken (vgl. #Martinus). In het vervallen kerkje van San Damiano sprak het kruisbeeld, voortaan centraal in
zijn mystiek, hem toe: `Franciscus, herstel
mijn Kerk', een bevel dat hij eerst letterlijk
verstond. Na zijn bekering verstootte zijn wader hem, maar de bisschop van Assisi nam de
naakte Frans, die van zijn erfenis en kleding
afstand had gedaan, onder zijn mantel. Na
een droom, waarin Innocentius iii een mannetje de instortende kerk van Lateranen met
zijn schouder zag stutten, keurde deze paus de
regel van de voor hem verschenen Franciscus
goed. Tij dens een visioen te Rivotorto (enkele kilometers ten zuiden van Assisi) `verloofde' Franciscus zich met Vrouwe Armoede,
die hem verscheen en een ring aan de vinger
schoof. Eens tekende hij broeder Leo, die aan
zijn hell twijfelde, met het Hebreeuwse letter-cijfer T (Tav, die Franciscus' handtekening en het teken van de orde werd; Ex.
12,22-23; Ez. 9,4 en Apoc. 7,3 -8: Tav betekent het getal 300 als teken van voltooiing) .
Prekend voor sultan Almalik Alkamil van
Egypte zou hij bereid geweest zijn ter staving
van zijn boodschap de vuurproef of to leggen,
en eens preekte Franciscus, toen de mensen
niet wilden luisteren, voor de aandachtige
vogels (vgl. »Antonius van Padua). Met een
wolf to Gubbio, die het dorp teisterde, zou hij
een gunstige regeling hebben getroffen. Te
Greccio gaf hij de viering en beleving van het
Kerstfeest een nieuwe wending door zelf het
kind Jezus in een nagebouwde stal en kribbe
te leggen. Bij zijn voorlezen daarbij van het
evangelieverhaal kwam hij vanwege zijn
snikken bij het woord 'Betlehem' niet verder
dan het schapengeluid be-be-be! Eens zou hij
— weer in een visioen — »Dominicus hebben
ontmoet, waarbij Maria de twee mannen
aanwees als hervormers van de christenheid;
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en een andere keer onderging hij een bekoring door een vrouw naar het voorbeeld van
»Benedictus. Deze en andere legenden voedden de iconografie en de talloze literaire bewerkingen van Franciscus' leven.
Er waren twee vrouwen met wie Franciscus een bijzonder contact had: Chiara (Clara), die de eerste werd van zovele achter
kloostermuren geborgen vrouwelijke volgelingen (de arme clarissen), en een adellijke
weduwe Domina Jacobea de Settesoli, die hij
— merkwaardig — 'broeder' noemde, bij wie
hij zich thuisvoelde en die na zijn dood wellicht een afbeelding van Franciscus, omringd
door scenes uit zijn leven, gesticht zou hebben (paneel na 1226 in de kerk te San Francisco a Ripa). Verder meed de heilige als
goed »asceet het gezelschap van vrouwen.
CLARA (di Faverone di Offreduccio) ontvluchtte in 1212, 18 jaar oud, het ouderlijk
huis te Assisi en voegde zich bij Franciscus,
die haar te Portiuncula opnam in zijn orde en
met enkele gezellinnen onderbracht in het
klooster van San Damiano even buiten Assisi,
van waaruit zij met hem de vrouwelijke tak
van de orde stichtte. Clara stierf, vanaf 1225
door ziekte geplaagd, in 1253. De traditie wil
dat zij in 1240/41 door haar gebed Assisi van
een inname door de Saracenen redde.
Al tijdens zijn leven, maar vooral kort na
Franciscus' dood brak binnen zijn, in korte
tijd extreem snel gegroeide orde een strijd nit
over de interpretatie en de wijze van beleving
van het ideaal: 'sequi vestigia Christi' (voetstappen van Christus volgen) door absolute
armoede, zelfheiliging en prediking. Vooral
de armoedebeleving was daarvan de inzet.
Uiterst radicaal waren de (later zo genoemde)
`spiritualen', die rigoureus vasthielden aan
Franciscus' oorspronkelijke ideaal (geen geldbezit — ook niet collectief — geen privileges
en geen leeropdrachten aan universiteiten) .
Voor aanpassing van structuur en leefwijze
aan de reeds bestaande, oude orden waren de
volgelingen van Elias van Cortona, Franciscus' opvolger. Daartussen stond een grote

middengoep die het ideaal zo goed mogelijk
wilde bewaren, maar de noodzaak inzag van
aanpassingen aan omstandigheden van plaats
en tijd. Het was deze laatste richting die, onder invloed van de heilige Bonaventura, uiteindelijk overleefde. De spiritualen raakten
verstrikt in kerk- en rijkspolitieke situaties,
sociale controversen en de visies van pseudojoachimitische toekomstverwachtingen (actuele interpretaties en toepassingen van de geschiedenis-theologie van Joachim van Fiore).
Aldus ontwikkelden zij zich tot een revolutionaire beweging, vooral in Italie (de Fraticelli) en Zuid-Frankrijk. Na een korte periode van een 'spirituele kerk', geleid door de
Heilige Geest en gestructureerd naar de
ideeen van Franciscus (verzameld en bewerkt
door Gerardo de Borgo San Donino in Evangelium Veritatis 1254) en Joachim, verwachtten zij, Kerk en rijke mensen hekelend, spoedig de eindtijd. Orde, kerk en maatschappij
keerden zich tegen hen, drongen hen in de
richting van de heresie en gingen over tot
excommunicatie, vervolging en terechtstelling van velen. Hun ideeen hadden grote invloed op andere, laat-middeleeuwse tegenbewegingen (»Begga; beweging rond Jan
Hus) . Naast deze praktische armoedestrijd
ontstond in de i 4e eeuw aan de universiteiten
een theoretisch, theologisch armoededispuut.
In verschillende perioden werd de orde hervormd, met als resultaat verschillende afsplitsingen, waaronder de in r 528 onder leiding
van Luigi van Fossombrone naar oude idealen terugkerende tak van de kapucijnen (herstel van het armoede-ideaal, dragen van de
kap, baard en blote voeten!; volksprediking
en ziekenzorg; studieverbod zelfs).
Belangrijke volgelingen van Franciscus
beinvloedden de geschiedenis van Kerk en
maatschappij: de theoloog, ordegeneraal en
`tweede stichter van de orde' Bonaventura
(ca. 1260, invloedrijk bij het beslechten van
de vermelde armoedestrijd); de natuurkundige Roger Bacon (ca. 126o); »Antonius van
Padua; de vrome spiritualen Hugo van Digne, Petrus Olavi (ca. 1280) en Ubertino da
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Casale (ca. 1300, bekend om zijn Arbor vitae
crucifixae, Boom van het gekruisigde leven);
»Bernardinus van Siena; »Elisabeth van Thuringen; de theoloog Johannes Duns Scot (ca.
1300), de eerste aartsbisschop van China Johannes van Montecorvino (1307, toen ontdekkingsreizigers daar groepen van uit de
oudheid stammende, hierarchieloze christenen hadden aangetroffen); de filosoof, theoloog en ontwerper van staatstheorieen Willem van Ockham (ca. 1330); de heilige
raadsman van Teresa van Avila Petrus van
Alcantara (ca. 1530); de martelaar John Forest
(1' 1538); de welbespraakte Nederlander Jan
Brugman (ca. 1450); en de grondlegger van
de `Californian Missions' Junipero Serra (ca.
1 760) . Franciscaans filosofisch 'voluntarisme'
(nadruk op de wil en de liefde) bood in het
middeleeuwse denken een tegenwicht tegen
dominicaans 'intellectualisme' (»Thomas van
Aquino) .
Onder het vele nieuwe dat Franciscus
bracht zijn de voor Kerk en maatschappij
revolutionaire opvatting van de armoedebeleving en de stoot tot een nieuw religieus sentiment wel het belangrijkst. Het eerste bracht
naast kritiek op de materialistische levenswijze in Kerk (rijke clerus en kloosters) en wereld (opkomend kapitalisme in de steden)
ook een demonstratie van een optimistische
levensvisie en (voor het eerst in de geschiedenis) de opvatting van de waarde van arbeid
als behorend tot de menselijke waardigheid,
afgezien van daaraan verbonden loon. Het
tweede (eerder nadruk op het gevoelsmatig
beleven van evangelische feiten en waarden,
dan op verstandelijk aanvaarden) leidde — onder meer door een vernieuwde visie op en
intense belangstelling voor `de natuur' — tot
een explosie van vernieuwingen in vroomheidsbeleving, kunst en iconografie. Populaire franciscaanse vroomheid (gepreekt door de
`bruine paters') tenslotte was, vanaf bijvoorbeeld het belangrijke Zuidduitse Speculum
humanae salvationis (begin i e eeuw, met zijn
doorwerking in de iconografie) tot aan de
jaarlijkse `bedeltermijn' van olijke kapucijnen

langs de huizen, medebepalend voor de
christelijke levenswijze.
Aanvankelijk lag Franciscus begraven in
de San Giorgio te Assisi, waar Gregorius ix
hem in 1228 boven zijn graf canoniseerde. In
1230 werd zijn lichaam overgebracht naar
een rotsgraf in de nieuwe onderkerk van de
basiliek onder het hoofdaltaar. In 18 i 8 werd
de in 1476 dichtgemetselde grafkamer geopend en vond men delen van zijn stoffelijke
resten. Franciscus werd de beschermer van
velen, de patroon van talloze kerken, steden
en broederschappen en in 1916 die van de
Katholieke Actie (pastorale lekenbeweging
onder hierarchische leiding in de eerste helft
van deze eeuw) . Franciscus draagt op afbeeldingen een kovel, opgebonden door een
koord met drie knopen (drie geloften), met
capuchon, en heeft als attribuut een kruis,
boek of doodshoofd (teken van meditatie en
ascese; »asceten), enkele malen een lam. Zijn
feest valt op 4 oktober. De stigmatisatie (indrukken van de tekens van Jezus' wonden)
herdenkt men op 17 september.
Na Jezus van Nazaret en zijn moeder Maria is niemand zo vaak afgebeeld als Franciscus. Hier kan slechts verwezen worden
naar voorbeelden. Er is een precieze beschrijving van zijn uiterlijk van de hand van broeder Thomas van Celano in diens eerste Vita
(1229) . Het oudste portret, uit dezelfde tijd,
in de Sacro Speco te Subiaco stemt daar op
een enkel detail na, hoewel geidealiseerd, mee
overeen; ook dat van Cimabue in de onderkerk van Assisi (einde 13e eeuw) . Het Franciscus-type van Giotto en zijn leerlingen
(fresco's 1290-1304 in de bovenkerk van de
basiliek te Assisi) en het portret van Simone
Martini (idem ca. 1326 in de onderkerk aldaar) weken ervan of en beinvloedden de latere traditie, die zijn uiterlijk modelleerde
naar het ideaalbeeld van zijn volgelingen.
Men denke aan de werken van Pietro Lorenzetti ca. 1330 in de San Francesco te Assisi;
van Filippo Memmi ca. 1340 in de Santa
Chiara aldaar en van Gentile da Fabriano ca.
1400, nu in de Brera te Milaan.
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Uit de 13 e eeuw dateren ook de eerste
rechthoekige panelen met een portret van
Franciscus, omgeven door enkele scenes: de
oudste — volgens de legende geschilderd op
de plank waarop de heilige stierf — heeft zich
altijd bevonden in de kloosterkerk Santa Maria degli Angeli te Portiuncula en is wellicht
ca. 1235 gemaakt door een minderbroeder en
later door de Meester van Sint Franciscus
overgeschilderd. Nog vijf andere van deze
vroege, `maniera greca' geschilderde panelen
(wellicht altaar-antependia) resteren, waaronder die van Margaritone van Arezzo uit
I26o/70 in de San Francesco te Ganghereto en
het wellicht in opdracht van Franciscus'
vriendin Jacobea vervaardigde, reeds vermelde exemplaar. Daarnaast hebben gevel-vormige typen meestal een groot aantal scenes
(onder meer van Bonaventura di Berlinghiero 1235 in de San Francesco te Pescia;
twintig scenes) . Aan het einde van de 13 e
eeuw verschenen hier en daar ook Franciscusbeelden aan de gevels der kathedralen, zoals
aan het westportaal te Bourges, aan de Notre
Dame de la Couture te Nantes en aan de gevel te Ciudad Rodrigo (prov. Salamanca;
met een zeer kleine seraf boven het hoofd) .
De oudste portretten bleven hun invloed
houden op die in de nieuwe tijd (bij voorbeeld 18e- en 19e-eeuwse beelden aan de altaren van de `Californian Missions' van padre
Serra). Het verschil is dat vanaf de 15e eeuw
vaak de attributen toegevoegd worden (El
Greco, schilderij 1577/80 met doodshoofd;
Andrea del Sarto, Harpijenmadonna I S 17
met kruis), en dat Franciscus in groepen afgebeeld wordt (bijvoorbeeld een `Sacra Conversazione' van Fagolino ca. 1530 in de San
Francesco te Vicenza; samen met »Dominicus
bij Correggio, Sint-Anna-te-Drieen ca.
1520); als toeschouwer bij evangelische gebeurtenissen: bij scenes rond de geboorte van
Jezus (atelier van Della Robbia, terracotta ca.
1480 in de kerk te La Verna, en Savoldo,
schilderij ca. I52o) en uit Maria's leven, de
beschermvrouwe van de orde (Di Cosimo,
schilderij ca. 16 I o in de San Francesco te Fie-

sole; bij `Maria onbevlekt ontvangen') of als
beschermer of naampatroon (Titiaan, schilderij ca. I Soo in de Frari-kerk te Venetie;
Monegro, sculptuur ca. 1570 aan het grafmonument van Francisco de Erasmo) .
De talrijke, soms uitgebreide cycli, meestal
gebaseerd op de Fioretti, hebben dezelfde bedoeling als de Vitae: de parallel tonen van
Franciscus' leven met dat van Jezus (glasramen in de Barftisskirche to Erfurt I230/4o en
in de Minoritenkirche te Regensburg 1370).
Samen telt men wel een honderdtal scenes die
afgebeeld werden en waarvan hierboven de
belangrijkste zijn vermeld. Onder de grotere
cycli na de besproken 13 e-eeuwse panelen
zijn die van de Meester van Sint Franciscus,
fresco's ca. 1300 in de onderkerk van de basiliek te Assisi en vooral die van Giotto en zijn
leerlingen 1290-1304 in de bovenkerk (onlangs gerestaureerd) de belangrijkste. Daarvan afhankelijk waren de reeksen van Taddeo
Gaddi, altaarstuk ca. 1350 voor de sacristie
van de Santa Croce te Florence, en van Jacobello en Pier Paolo delle Masegne, marmeren
reliefs ca. 1390 aan het hoofdaltaar in de San
Francesco te Bologna. Alle latere reeksen ondergingen uitbreidingen. Daaronder die van
Benozzo Gozzoli, fresco's 1452 in de San
Francesco te Montefalco; Ghirlandaio, fresco's ca. 1485 in de Santa Trinity te Florence;
gravures van Le Clerc 16o S en Picart 1734 en
illustraties van Boutet de Monvel in Egau's
Everybody's Saint Francis 1913 en van Burnand in een uitgave Les petits fleurs de Saint
Francois 1921.
Onder de afzonderlijk afgebeelde scenes
kan uit een zee van mogelijkheden gewezen
worden op een I e-eeuws fresco in het klooster San Pietro in Montorio te Rome met de
geboorte van Franciscus, en een schilderij ca.
165 5 van Vouet in de San Lorenzo in Lucina
te Rome met het conflict met zijn vader voor
de bisschop. Modernen zoals de Catalaan
Querol en de Italiaan Mentessi schilderden ca.
1900 Franciscus' ontmoeting met en zijn zorg
voor de melaatsen. Lorenzetti en D'Assisi
beeldden op fresco's respectievelijk in de on-
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Benozzo Gozzoli, Franciscus
richt in de kapel op de Monte
Greccio een kerststal in, fresco,

ca. 1452, in de San Francesco

te Montefalco. Thomas van
Celano vertelt, dat het altijd
Franciscus' wens was geweest

`de armoede van het kerstkind
met eigen ogen te zien'. In de
kerstnacht van 1223 liet hij een
man Johannes voor de dienst
alles inrichten: stro en een os
en een ezel. Johannes vertelde
later dat, nadat Franciscus het

i5

evangelic had gezongen, er een
echt kind op het stro lag, maar
het leek met te leven. Pas toen
Franciscus het opnam, werd
het als uit een diepe slaap
wakker.
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derkerk te Assisi en in de Santa Maria degli
Angeli te Portiuncula Franciscus af met zijn
eerste volgelingen. Jezus geeft Franciscus de
regel voor zijn orde op een groot houten
plastiek ca. 1725 aan de voet van de preekstoel in de Sankt Agidius te Munster (toegeschreven aan Schlaun naar Zuidnederlandse
voorbeelden) . De droom van Innocentius III
en de goedkeuring van de regel, vaak hoogtepunten in de cycli, waren ook onderwerp
van een werk ca. I Soo van een volgeling van
Benozzo Gozzoli in de San Francesco te Narni, en voor een fresco ca. 1600 van Ligozzi in
de kerk Ognissanti te Florence.
De verloving met Vrouwe Armoede ziet
men op een schilderij van Ottaviano Nelli ca.
1430 in de Vaticaanse Pinacotheek te Rome.
Zeer vaak werd de preek voor de vogels afgebeeld; men denke aan fresco's in de kerk te
Winston Church (Suffolk) I26o/8o en te
Bradninch (Davon) ca. 1300 en bij modernen
als Denis in het begin van deze eeuw te Charmolu. Het kerstfeest te Greccio werd afgebeeld op een schilderij ca. I S i o door Savoldo.
Een bijna onafzienbaar gebied vormen de
vele werken waarop op diverse manieren
Franciscus' omgaan met het lijden en sterven
van Jezus wordt afgebeeld. Velen werden
geinspireerd door Franciscus in aanbidding
voor een kruis: bijvoorbeeld een schilderij
1637 uit de omgeving van Rembrandt, en
van de meester zelf een borstelige, oude Franciscus op droge naald uit 1657 in Teylers Museum te Haarlem, soms een milde j onge heilige zoals de `Titus als Franciscus' 166o in het
Rijksmuseum te Amsterdam. Beinvloed
door de 'omarming' van »Bernardus van
Clairvaux is de voorstelling van Franciscus
die de gekruisigde Jezus omhelst (onder meer
Murillo 1674-76). Hoogtepunt op dit gebied
zijn de voorstellingen met de stigmatisatie.
De oudste bevinden zich op beschilderde,
houten Italiaanse kruisen (zoals dat van San
Damiano), waarop onder aan de voet een
kleine Franciscus knielt en biddend Jezus'
voeten raakt (bijvoorbeeld een kruis 1272 van
de Meester van Sint Franciscus in de Pinaco-

teca te Perugia). Vanaf het fresco van Giotto
in de bovenkerk te Assisi speelt de gebeurtenis zich op de afbeeldingen af in een heuvelachtig landschap: Franciscus deinst met uitgestoken handen terug voor een boven hem
zwevende gekruisigde Jezus, gedragen door
een seraf of met de vleugels van een seraf,
terwij l stralen uit Jezus' wonden naar handen,
voeten en zijde van Franciscus schieten; een in
elkaar gedoken 'broeder' is er altijd bij als
stille getuige: onder meer een Florentijnse
predella ca. 1400 in de Kon. Musea voor
Schone Kunsten te Brussel; schilderijen van
Jan van Eyck ca. 1430 (met anatomische onjuistheden!), Patenier ca. ISIS, Van Scorel
1521-22, Fenzoni ca. 16 I S en meerdere
werken van Rubens (onder meer 1617 voor
de kapucijnerkerk te Keulen; veel verbreid
door gravures, onder meer van Lucas i Vosterman ca. 1625). Franciscus' extase na de
stigmatisatie werd onder andere pathetisch
uitgebeeld op een altaarrelief, ontworpen
door Bernini in 1636 en uitgevoerd ca. 16 45 48, in de Cappella Raimondi in de San Pietro
in Montorio te Rome, en op een schilderij ca.
1732 van Piazzetta, tot aan modernen zoals
Mendez da Costa, plastiek ca. 1910.
Naast de uitbeelding van Franciscus' dood
(schilderij en van Jouvenet 1713/14 en Bruschi
1886 in de Santa Maria degli Angeli bij Assisi)
kreeg in de periode van de Contrareformatie
in de 17e eeuw, vanwege de implicatie van
het geloof aan de door de protestanten bestreden werkelijke tegenwoordigheid vanjezus in de eucharistic, de 'laatste communie
van Franciscus' speciale aandacht (Rubens,
schilderij voor de franciscanerkerk te Antwerpen, nu in het Kon. Museum voor Schone Kunsten aldaar; vgl. Hieronymus). De
apotheose van de heilige werd geschilderd
door Solimena ca. 1720 in de Santa Maria
Donnaregina te Napels; een Franciscus die de
wereld beschermt tegen een dreigende Christus door Rubens in 1633 (in zojuist genoemd
museum) .
Onder de modernen kan nog gewezen
worden op een relief-cyclus van Rosignol
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aan het Franciscusmonument in de genoemde
Santa Maria degli Angeli. Schmidt-Ruttloff
maakte ca. 1925 een houtsnede van de gestigmatiseerde Franciscus; Birkle een glas-inbeton-raam ca. 1950 en Servaes een tekening
ca. 1930 van de heilige in extase.
Clara's visioen, waarin zij volgens de legende Franciscus zag, was de reden dat men
haar kortelings — smakeloos — uitriep tot een
van de patronen van de televisie! Zij werd
afgebeeld met jeugdig uiterlijk (misschien is
het beroemde fresco ca. 1320 van Simone
Martini in de onderkerk te Assisi niet haar
portret), sinds de renaissance echter ook met
oudere trekken: Francesco del Cossa, paneel
1472 (met > Catharina van Alexandria) en Da
Imola, schilderij 1547/50 te Bologna; verder
in haar eigen cycli (Meester van Santa Chiara,
kopie van een verloren gegaan 13e-eeuws retabel in haar kerk te Assisi), het uitvoerigst bij
Collaert en Van Noort, Icones Sanctae Clarae
(Antwerpen 1632) en uiteraard in de vele
Franciscus-cycli. Het afleggen van de gelofte
door Clara en haar zusters voor Franciscus
words getoond op een schilderij ca. 1455 van
Filippo Lippi in het museum te Kassel.
Voor de literatuurgeschiedenis is Franciscus' eigen Cantico del sole (op zijn doodsbed
aangevuld met een laatste strofe) van belang
als hoogtepunt van de Italiaanse lyriek. Ook
alle berichten en legenden over hem hebben
zoals zijn eigen leven lets poetisch. Verwant
aan Franciscus is de tragischeJacopone da Todi (ca. 1230-1306) met zijn onvergetelijke
Laudi. Wellicht komt de gevoelige Maria-sequens Stabat Mater Dolorosa uit zijn omgeving. Velen herschreven telkens weer Franciscus' leven (Bernard van Bessa, secretaris
van Bonaventura, 13e eeuw; en maatgevend
de protestant Sabatier 1 893 met veel herdrukken en vertalingen). Anderen bezongen zijn
armoede (Dante, Paradiso 12), vroomheid en
stigmatisatie (Lope de Vega Carpio ca. 1625),
weer anderen bewerkten de legenden (Von
Brentano ca. 1830) of schiepen, door hem
geinspireerd, nieuwe lyriek (Longfellow ca.
1845). Bij de modernen is zijn invloed speur-
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baar: in Stundenbuch 1899-1903 van Rilke en
in een j eugdwerk 1 904 van Hesse.
Dichters stelden Franciscus in het begin
van deze eeuw als broeder-'mens' voor (Broger en Petzold). Romanciers kozen voor de
relatie tussen Franciscus en Clara (Christaller
191 I) of voor de fictie van een ontmoeting
met Walther von dem Vogelweide (Grindskey 1912); of ze plaatsten hem midden in de
klassenstrijd (Weismantel 1947), in de actuele
maatschappij (Terramare 1924) of in de natuur (Timmermans 1932).
Gebrek aan bruikbare dramatische spanning in zijn leven was de oorzaak dat toneel
aan hem gewijd (Collet 1892; Peladan 1897;
Housman 1922 en 193 I) zelden boven de
middelmaat uitkwam of lang bleef steken op
het niveau van volkstoneel. Schneider stelde
in het drama Innozenz and Franziskus 1952
tegen de achtergrond van de debatten over de
herbewapening in de Bondsrepubliek het dilemma `kerk en macht' in het perspectief van
de gekruisigde Jezus.
Het Zonnelied, dat Gezelle vertaalde en in
1868 uitgaf in Alcune Poesie de' Poeti Celesti,
vroeg om verklanking. Velen zetten zich ertoe: Davies 1912, Sowerby 1944, De Donostia (La vie profonde de Saint Francois d'Assise
1929) en De Donostia/Gheon voor koor en
orkest Le noel de Greccio 1930, muziek bij
Gheons mysteriespel nit 1925, Keller 1 947,
Kronsteiner 1954, Neumann 1966 (in de
vorm van een cantate) en Alderighi 1968.
Franciscus-oratoria schreven Tinel 1888, Rosenthal 1939 en Rizzi 1956. Pierne componeerde in 1937 een koorsymfonie en Segond
in 1942 een werk voor koor en orgel. Suter
heeft Laudi di San Francisco d' Assisi 1924 getoonzet, Inghebrecht Cantique des Creatures de
Saint Francois 1910 en Kiipper Saint Francois
d'Assise parlant aux oiseaux ca. 1920, een werk
voor sopraan en automaten. De Braziliaan
Mignone componeerde in 1920 een oratorium Santa Clara, Messiaen een religieuze
opera die na de wereldpremiere in 1983 pas
weer in 1992, in Salzburg, uitvoering vond.
Het leven van of de legenden rond Fran-
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ciscus zijn herhaaldelijk onderwerp geweest
van films, met als meest belangwekkende
produktie Roberto Rossellini's verfilming
1 949 van elf episoden uit de legendencyclus
van de Fioretti.
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Chablais, een streek die hij onder het doorstaan van grote gevaren tot de katholieke
confessie wist terug te brengen. In 1599 werd
hij hulpbisschop van het bisdom Geneve (met
zetel te Annecy) . In die hoedanigheid kwam
hij in nauw contact met grote figuren uit de
Franse Contrareformatie, zoals Madame Barbe Acarie, Pierre de Berulle en > Vincentius
a Paolo. Als bisschop voerde hij vanaf 1602 de
hervormingsdecreten van het concilie van
Trente (1545-63) door, visiteerde hij onvermoeibaar zijn bisdom, preekte, was veler

biechtvader en zorgde voor uitstekende katechese onder zijn diocesanen.
In 1604 leerde deze bisschop een dochter
van de voorzitter van het Franse parlement,
Jeanne-Francoise Fremyot kennen, die ge-

huwd was geweest met baron Christoph de

Chantal. Zij wijdde zich na de dood van haar
man, die tijdens eenjachtpartij was omgekomen, naast de opvoeding van haar vier kinderen aan gebed en caritas. Francois werd haar
raadgever, vriend en correspondent, en
stichtte in 16 I o samen met haar te Annecy de
contemplatieve orde der visitandinnen (Ordo
de Visitatione Beatae Mariae Virginis) met als
doel contemplatie en caritas. Hun vriendschap werd exemplarisch voor elke latere — in
benauwender tijden met argwaan bekeken —
spirituele relatie tussen devote mannen en
vrouwen. Vanaf 1618 stond hij ook in levendig contact met Angelique Arnauld, abdis

van Port-Royal, die in 1635 Jean-Ambroise
Duvergier de Hauranne, abt van Saint-Cyran
(altijd Saint-Cyran genoemd), met haar cistercienzerinnen voor het rigoristische jansenisme zou winnen (> Augustinus) .
Francois de Sales liet een omvangrijk
oeuvre in prachtig Frans na, dat 26 banden
beslaat en voor het grootste deel bestaat uit
brieven, preken en geschriften inzake de
geestelijke leiding van devoten. Leer en sentiment zijn karakteristiek voor de vroomheid
van de barok: sterk gericht op de gevoelswereld van de mens, een `humanisme devot', dat
later school zou maken en velen tot in het
begin van de Zoe eeuw ook via vertalingen
van Francois' werken zou beinvloeden. Zijn
meest gelezen werken zijn Introduction a la vie
devote 1609, waarin hij de ziel die hij Philothea noemt leiding geeft, en Traite de l'amour
de Dieu 1616, waarin hij zijn lezer die hier nu
Timotheus heet in de christelijke leer onderwijst. Zijn stijl is helder, zijn manier van spreken direct en zijn onderricht praktisch, vaak
geestig en terzake. Binnen een halve eeuw na
zijn dood, op een reis te Lyon in 1622, werd
Francois de Sales gecanoniseerd (i66). In
1877 werd hij verheven tot kerkleraar, in
1923 tot patroon van de katholieke pers en de
journalisten en schrijvers uitgeroepen. Hij is
ook de patroon van de door >>Giovanni Bosco
in 1857 te Turijn gestichte congregatie der
salesianen. Francois' feest valt op 29 januari.
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Francois de Sales wordt afgebeeld als bisschop (»clerici), in vol ornaat of in dagelijkse
dracht in toog met rochette, schoudermanteltje en de Franse, witte, gespleten priesterbef, als oudere kalende man met korte baard.
Zijn attribuut is een hart dat met doornen is
omwonden. Zijn fysionomie gaat terug op
een realistisch portret uit 1613 in de SaintGatien in Tours, dat in de i 7e eeuw meerdere
malen nagevolgd werd, onder meer op een
houten buste in de kerk te Saint-Leomer
(Vienne) en een populaire gravure van Cabbaey. Afgebeelde scenes hebben vooral betrekking op de orde der visitandinnen: schenking van de regel op een schilderij ca. 1710
van Halle in de Saint-Louis-de-1'Ile te Parijs
en Francois met zijn religeuzen in aanbidding
voor het Heilig Hart (»Marguerite Marie
Alacoque) op een werk 1760 in het klooster
van Las Salesas Reales te Madrid. Zijn barokke triomf werd geschilderd door Gubbiani
op een werk 168 5 in de Sant'Apostoli te Florence en door Natoire 1760 in de kathedraal
te Nimes.
Portretten van Jeanne Fremyot de Chantal
werden in de tweede helft van de i 6e eeuw
geschilderd door Elle de Oudere (in het kleed
van haar orde) en in 1636 door een anonymus
(klooster van de Visitatie te Turijn) . Haar intreding was onderwerp van een schilderij ca.
1700 van Boverini in de Accademia te Carrara.
Bordeaux 1952; Danemarie 1953; Franciscus van
Sales 1960; Hamel-Stier 19S4; Quinard 1950; Salvim 1967.

GENOVEVA VAN PARIJS was de legendarische stichteres van de koningsabdij SaintDenis (> Dionysius) bij Parijs. Zij werd volgens de legende in 422 te Nanterre geboren
en hoedde als kind de kudde. Toen zij 1 S jaar
was, werd zij door bisschop Germanus van
Auxerre aangespoord in het klooster te gaan.
Daarop ging zij naar Parijs, waar zij in een
klooster een Leven van gebed en boete leidde.
Men vertelt over haar wonderlijke zaken:
toen haar moeder haar als kind eens sloeg,
werd de vrouw met blindheid geslagen, maar
door het meisje weer genezen. Bij haar gebed
's nachts kon Genoveva zomaar een kaars
doen ontvlammen; als de duivel het licht dan
met een blaasbalg wilde doven, zorgde een
engel ervoor dat de kaars weer ging branden
(vgl. >>Gertrudis) . Toen zij rondging om de
arbeiders bij de bouw van het klooster SaintDenis te voeden, vulde de pot met eten zich
weer wonderbaarlijk als hij leeg was. Bij de
Hunnen-inval in Gallie onder Attila in 451
zou Genoveva Parijs van plundering en verwoesting gevrij waard hebben (vgl. >>Leo de
Grote). Zij moet ca. 502 te Parijs zijn gestorven. Na haar dood verscheen zij in tijden
dat er de pest heerste en bemoedigde de zieken. Toen in 1129 in de stad een ziekte onder
het graan was uitgebroken, waardoor het
brood vergiftigd werd, verdween het kwaad
bij een processie met haar relieken. De processie werd in Parijs ook gehouden om bij
droogte regen of to smeken.

Genoveva was in het middeleeuwse Frankrijk
als patrones van herders, tapissiers, kaarsenmakers en wijnbouwers, en ook van de stad
Parijs een populaire heilige. Men riep haar
aan bij pest, koorts, ooglijden en bij droogte,
brand en belegering. In haar stad Parijs begon
Chlodwig i ca. Soo met de bouw van een aan
Genoveva gewijde kerk, die in de 12e eeuw
door de heilige abt van het klooster SainteGenevieve, Stephanus, de latere bisschop van
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Doornik, vergroot werd. Toen deze kerk in
verval geraakt was, bouwde men van 1 759
tot 1 790 op een terrein daarnaast een neoclassicistische tempel die een jaar later al onder de naam Pantheon geseculariseerd werd.
De relieken van Genoveva verbrandde men
tijdens de Franse Revolutie op 21 november
1793 in het openbaar; de schrijn werd omgesmolten. Haar feestdag is 3 januari.
Genoveva van Parijs werd soms afgebeeld
als herderin, meestal in het habijt van een momale. Haar attributen zijn vaak een duiveltje
met een blaasbalg bij de vlam van een kaars,
die zij vasthoudt, en een engeltje dat de vlam
weer aansteekt (miniatuur ca. I Sos in het Livre d'Heures van Hendrik iv). Soms vergezelt haar alleen de engel (beeld ca. 1220/30 uit
het klooster Sainte-Genevieve te Parijs) of het
duiveltje (Hugo van der Goes, grisaille van
een altaarvleugel ca. 1 470) . De kaars draagt
zij op een paneel ca. I Soo van de Meester van
Sigmaringen, de kom met voedsel op een
15 e-eeuws wandtapijt in het Landesmuseum
te Darmstadt.
Een glasraam ca. 1 S So in de kerk te SaintJulien-du-Sault (Yonne) heeft een levenscyclus. De belangrijkste cyclus vindt men in het
Parijse Pantheon waar Puvis de Chavannes in
1874-78 en 1897-98 in twee delen een reeks
taferelen uit haar jeugd en een met momenten uit haar zorg voor Parijs aanbracht. Onder de zelfstandig afgebeelde scenes kan gewezen worden op de voorstelling van de
herderin op schilderijen van Champaigne ca.
165o en van Eisen ca. 1780 in de Saint-Me'dard te Parijs. Een anonymus uit de school
van Fontainebleau plaatste de herderin Genoveva op een 16e-eeuws schilderij in de SaintMerri te Parijs, zittend te midden van de kudde met boek, schepel en hondje, in een kraal
van menhirs. Haar roeping door Saint Germain d'Auxerre werd afgebeeld op een werk
ca. 1775 van Lagrenees in de Saint-Thomasd'Aquine to Parijs, en de scene met de duivel

en zijn blaasbalg uitvQerig op een miniatuur
1384/1409 in het Brevier van Orgemont. De
verschijning tijdens de pest was onderwerp

van een schilderij 1767 van Doyen in de
Saint-Roche te Parijs. Haar patronage bij
droogte werd uitgebeeld op werken van Largilliere 1695 in de Saint-Etienne-du-Mont en
van Troy 1725.
Pe'guy bundelde in het eerste deel van La
Tapisserie de Notre Dame 1912/13 zijn gedichten over Genoveva van Parijs.
De naam van de heilige Genoveva had een
heel eigen doorwerking. Een gefingeerde GENOVEVA VAN BRABANT werd de hoofdpersoon in een in de 15 e eeuw door de karmeliet
M. Emichius te Maria Laach geschreven verhaal. Het was zijn bedoeling om binnen deze
raamvertelling te verhalen van een aantal
wonderen waardoor de stichting gelegitimeerd werd van de Mariakapel te Laach,
waar de heilige Genoveva reeds lang vereerd
werd. De auteur paste daarvoor tendentieus
een veel ouder bericht over ten onrechte beschuldigde en gestrafte echtgenotes aan
(Crescentia in de Kaiserchronik, rond het
midden van de Ile eeuw geschreven te Regensburg, en Sibylle en Berta van »Karel de
Grote) . Ook over een 13 e-eeuwse heilige recluse (in een kluis ingemetselde ascete), Ida
van Toggenburg, bestond een zelfde legende,
door Albrecht van Bonsta.tten geschreven en
in 1590 door Petrus Canisius (»Ignatius van
Loyola) gepubliceerd. In Emichius' werk waren namen en situaties veranderd. In zijn verhaal werd Genoveva een Brabantse vorstin —
geen heilige — gehuwd met de paltsgraaf
Siegfried van Ballenstadt (ca. i ioo). Diens
vriend Golo, die zij ooit afwees, beschuldigde
haar bij haar man ten onrechte van ontrouw.
Veroordeeld tot de doodstraf werd zij echter
door haar beul vrijgelaten. Een door Maria
gebrachte hinde hield Genoveva en haar zoon
Schmerzensreich in een hol in de wildernis in
leven. Het dier voerde na zes jaar de echtgenoot tijdens een jachtpartij naar hun verblijfplaats. Genoveva herwon — toen zij door
hem herkend was en alles uitgelegd was —
haar eer en Golo moest gruwelijk sterven. Bij
het hol verrees de genoemde kapel. Dit `epische' Genoveva-van-Brabant-verhaal werd
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Pierre Puvis de Chavannes,
twee delen van de Genovevacyclus uit 1874.-78 in het
Pantheon to Parijs: ontmoeting

met bisschop Germanus van
Auxerre en haar zorg voor de
Parijzenaren tijdens een
hongersnood.
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door volksverhalen en drama's vanaf de i 7e
eeuw nog bekender dan dat van de Parijse
heilige.
Genoveva van Brabant, altijd armzalig gekleed en meestal in een woeste omgeving,
vaak bij haar hol, in gezelschap van de hinde
en haar zoontje, werd vooral in de 19e eeuw
afgebeeld na het verschijnen van de stichtelijke, historiserende publikaties ca. 1825 van
Schmidt. Hij veroorzaakte een golf van romantische illustraties, onder meer van de
hand van Richter 1848. Ook het nog te vermelden drama van Tieck werd romantisch
geillustreerd door Ritter von Fuhrich, die —
door de figuur gegrepen — bovendien een
olieverfschets ca. 18So met Genoveva en haar
zoon naliet. Cycli bevinden zich op 1 Seeeuwse fresco's in het Palazzo Nero te Corredo (prov. Trente) en op reliefs 1667 aan een
altaar in de kerk te Fraukirch (bij Maria
Laach) . Een gravure in Annus Dierum ca. 1770
van Gotz en Klauber toont de verschijning
van de gekruisigde Jezus samen met een Genoveva aan de in Denemarken zeer vereerde
heilige abt Willem van (het klooster te) Eskilso. Bijschriften doen vermoeden dat men met
Genoveva de ongelukkige echtgenote te maken heeft, omdat erin over `vervolging' en
`lijden' gesproken wordt. Bovendien draagt
zij voorname kleding en een scepter.
De jezuiet De Cerisiers isoleerde in zijn
L'innocence reconnue ou la vie de Sainte Genevieve 1638 het Genoveva-van-Brabant-ver-

haal uit de mariale context. In het volksverhaal speelden de gebeurtenissen zich voortaan
weer of in de tijd van Karel Martel en na
Genoveva's dood werden Siegfried en haar
kind kluizenaars in het hol. Deze versie dramatiseerde men in de 16e en 17e eeuw in het
jezuietentoneel (anonymus 1597 uit Willisau,
Avancini 1668 en weer een anonymus 1673
uit Wenen) en in minstens een Franse en een
Italiaanse, twee Spaanse en een Nederlandse
(Wouthers 1644) bewerking, in het theater
van reizende groepen en in poppenspelen
(Von Pauersbach en Schikaneder ca. 1 795).
Bij Maler Muller 1781, Hebbel 1843 en Lud-

wig ca. 18 So werden de karakters uitgediept
en droeg de psychologische analyse van de
relatie Genoveva-Golo bij aan de tragische
dramatiek. Tiecks Genoveva 1800, het eerste
christelijke drama van de Romantiek, was
een poging om haar geestelijke groei naar
heiligheid te tonen. Schumann/Reinick componeerden in 1847-49 een opera die in 18 So
de premiere beleefde.
Condeescu 1938; Duhamelet 1952; Eckert 1946;
Giteau 1953; Jaquin 1952; Kentenich 1927; MorasSi 1925/26; Sauerborn 1896; Schneider 1952 en
'955; Sonnwaldt 1937; Vacandard 1923.

GEORGIOS, in het Westen bekend onder de
naam Sint Joris, wordt in het Oosten vereerd
als een van de drie `megalomartyroi' (martelaren bij uitstek; met Demetrius van Saloniki,
die in het begin van de 4e eeuw onder Maximianus Herculius te Sirmium gemarteld
werd, en »Theodorus de Soldaat). Vrijwel alles aan de heilige Georgios is evenwel legendarisch en er is getwijfeld aan zijn historiciteit. Heden neemt men als historische kern
van de legende zijn martelaarschap aan in de
tijd voor Constantijn, dit op grond van de
vaststelling van een gedocumenteerde, vroege verering te Lydda in Palestina, het Hebreeuwse Lod, dat sinds Septimus Severus
Diospolis heette. Een legendarische 5e-eeuwse Passio, waarvan de schrijver, Pasikrates,
pretendeert ooggetuige te zijn geweest, vertelt hoe een christen-ofl'icier Georgios uit
Cappadocia, door de Perzische koning Dadianos gevangen genomen, van Jezus zelf
vernam dat hij in zeven jaar driemaal zou
moeten sterven. Ongekend veel martelingen
volgden, en terechtstellingen, waarna de
martelaar tweemaal tot het leven terugkeerde, om bij de derde voorgoed te sterven. Moraal: een leven dat door God beschermd

wordt kan eigenlijk niet sterven.
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Een lets realistischer, maar nog altijd onwaarschijnlijke versie, waarin Joris slechts
eenmaal — nu gemarteld onder Diocletianus —
sterft, werd in het Westen gevolgd en verkreeg grote populariteit sinds de opname ervan in de Legenda Aurea; in het Oosten bleef
men de bizarre versie hanteren. Soms werd
de geschiedenis nog verder aangevuld met
uitweidingen over zijn voorgeschiedenis en
met wonderberichten.
Het bekende verhaal van Joris' strijd tegen
de draak komt met voor in de Se-eeuwse Passio. Mogelijk is het ontleend aan de in de omgeving van Lydda gelocaliseerde mythe van
Perseus (die Andromeda bevrij dde) . Het is
met onwaarschijnlijk dat ook het verhaal van
Bellerophon, de zoon van Poseidon, die de
Chimaira doodde, invloed heeft gehad. Het
werd in het Oosten wellicht al in de 6e of e
eeuw verteld en was in het Westen vanaf de
12e eeuw algemeen bekend. Overigens gaat
van zo'n dertigtal heiligen de geschiedenis
van een bestrijding van een draak.
De stad Silena (niet nader bekend) werd
door een draak die in een nabijgelegen meer
huisde belaagd. Om erger te voorkomen boden de burgers het monster elke twee dagen
twee schapen aan; toen die op waren volgden
hun kinderen en tenslotte was de koningsdochter aan de beurt. Maar toen kwam Joris
aangereden, die het ondier bestreed en verwondde. De prinses werd aldus gered. Zij
kon het ondier aan haar gordel naar de stad
voeren, waar haar bevrijder het na een oproep aan koning en yolk om christen te worden doodde. Iedereen werd gedoopt. De onmetelijke schatten die Joris van de koning
ontving deelde hij uit aan de armen. Daarna
wees hij de vorst op diens christenplichten en
vertrok.
Een Palestina-pelgrim Theodosius vermeldt
al in 530 een verering van een Georgios-graf
te Lydda, dat toen al spoedig Georgiopolis
(Sint Jorisstad) werd genoemd. Talloze kerken in het Oosten werden aan Georgios gewijd; op Cyprus alleen al een zestigtal. Ook
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te Rome was er een, in de wijk Velabrum, en
in de 6e eeuw waren er in Gallie reeds relieken. De 14e-eeuwse hervormde kerk te
Amersfoort draagt Sint Joris' naam. De Merovingische vorsten meenden van hem of te
stammen. In de 13 e eeuw werd hij patroon
van Engeland en in de I Se eeuw van Rusland.
Zijn feest valt op 23 april.
In het Oosten werd Georgios — naar het
voorbeeld van antieke drakenbestrijders (bijvoorbeeld Bellerophon en de Chimaira: Seeeuws, oosters ivoor in het British Museum
te Londen) — als staande of te paard gezeten
krijger afgebeeld met pantser en wapperende
schoudermantel (chlamys), zwaard, lans,
boog met pijlenkoker of kruisstaf, meestal
met het ondier aan zijn voeten, altijd Jong,
baardeloos en met een vaste, kroezige haardos (staande: 12e-eeuwse ikoon waarschijnlijk uit Novgorod in de Tretjakov Galerij te
Moskou). Vaak ziet men hem in deze houding samen met de andere `a artsmartelaren'
altijd als stratelates (veldheer; >soldaten) met
lansen afgebeeld (Noordgriekse ikoon ca.
1 595 in een Zwitserse collectie). Al vanaf de
6e of 7e eeuw zijn er in lood gegoten ikonen
uit Smyrna met de voorstelling van de hoog
in het zadel gezeten Georgios als drakedoder.
Verder is hij afgebeeld op een relief ca. i000
aan de kerk te Achthamar in Armenie en op
talloze ikonen. Soms doodt Georgios in
plaats van een draak een oude, grijze man,
verpersoonlijking van het kwaad (vleugels
van een ikonentriptiek uit de 9e of ioe eeuw
in het Sinaiklooster in de Negev; pendant is
»Theodorus die ook een draak doodt) of een
gekroonde keizer (Diocletianus op verguld
zilveren, Georgische relief-ikoon ca. 1015 te
Nakipari in Georgie). Ook werd naast Georgios een stad toegevoegd van waaruit de
prinses en haar ouders verwonderd toezien:
bijvoorbeeld een ikoon 1667 in de Kremicovci te Sofia. Soms zit achter de heilige op het
paard een jongetje met een schenkkan, verwijzing naar een wonderverhaal: de bevrijding van het zoontje van Leo van Paphlagonie, dat in de gevangenis schenker was:
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15e-eeuwse fresco in de kerk Pedoula op Cyprus en Bulgaarse ikonen 1684 uit de kerk
Sveta Bogorodica (nu in de Nationale Kunstgalerij) en uit de 18e eeuw (idem) te Sofia.
Cycli worden in het Oosten vaak weergegeven in kleine kaders aan de randen van ikonen, waarop Georgios zelf in het midden
staand of tronend is afgebeeld: bijvoorbeeld
een ikoon uit de eerste helft van de 13 e eeuw
met twintig taferelen in het Sinaiklooster en
een uit de 17e eeuw met zeventien scenes in
de schatkamer van het patriarchaat te Petsj in
Joegoslavie.
Het Westen, waar Sint Joris eerder als een
middeleeuwse ridderheilige dan als een antieke martelaar werd beschouwd, heeft zich
op veel manieren aan hem verplicht vanwege
zijn talrijke patronages. Hij strekte zijn bescherming uit over alien die met wapenfabricage of met paarden van doen hadden,
en over schuttersgilden, Morenbestrij ders,
kruisridders, ziekenverzorgers en de Boy
Scouts van Baden Powell (vanaf ca. 1910).
Hij beschermt landen (vooral Engeland; vgl.
halsketen van de Orde van de Kouseband
1582, bewaard in het Deense kasteel Rosenborg), steden (Genua en Barcelona, alwaar
een relief ca. 1445 van Pere Juan aan de facade
Sint Joris bestrijdt de draak, ikoon,
eerste helft 14e eeuw. Russisch
Museum, Sint-Petersburg. De
veertien scenes leest men eerst van
linksboven naar rechtsboven: Sint
Doris deelt zijn bezittingen aan de
armen uit; gevangenneming;
verhoor; in de gevangenis; dan
telkens van links naar rechts:
radbraken; de afgodsbeelden
vallen; pijniging met krammen;
gè1seling met eiketakken; onder
st nen bedolven; pijniging met
kaarsen; en tenslotte onder van
links naar rechts: gekookt in een
vat; marteling met een zaag; met
kokend pek overgoten en de
onthoofding. Deze serie volgt de
oudste, oosterse versie van de
Passio.

van het Paleis van de Generaliteit) en kerken
(in Engeland alleen al is hij titularis van 1 6o
kerken) . Tenslotte riep elke christen hem aan
die van pest, lepra en syfilis, heksen en slangebeten gevrijwaard of bevrijd wilde worden.
Velen hadden zijn afbeelding dus nodig,
meestal als drakedoder; de held alleen: Barisanus van Trani, relief 1179 aan de bronzen
deur van de Nicolaaskathedraal te Trani
(Apulie); Donatello, marmeren beeld ca.
1415-17 in de Or San Michele te Florence; of
met het monster en het meisje: Pisanello ca.
1 43 5 in de Sant'Anastasia te Verona, en vooral de ruimtelijk, als in een toneelscene opgestelde beelden 1477 -89 van Bernt Notke in de
Storkyrka te Stockholm (op de grote sokkel
een kleine cyclus) en een schilderij 1504 van
Rafael in het Louvre te Parijs. Ook ziet men
een uitgewerkte scene, die uitvoerig de strijd
weergeeft: Carpaccio, wandschildering ca.
1505 in de Scuola di San Giorgio te Venetie;
Rubens, schilderij 1630. Vaak draagt Joris,
altijd als ridder gekleed, op zijn schild, vaan
of kleding een groot rood kruis (Darer,
Paumgartner-altaar 1498 in de Alte Pinakothek te Munchen). Het thema van de drakedoder leende zich in de 18e-eeuwse kerken
soms voor dramatische pathetiek (beeldengroep en fresco 1718 van Egid Quinn Asam
in koor en koepel van de abdij Weltenburg in
Beier.en).
Cycli, waarop dikwijls ook wonderers en
martelscenes worden afgebeeld, treft men aan
in handschriften (miniaturen ca. 113 o in het
Martyrologium van Zwiefalten; Meester van
Bedford, miniatuur 1 4 2 4 3 5 in het Brevier
van Bedford) en op altaren (Marcal de Sax,
retabel ca. 1400 met achttien scenes in het
Victoria and Albert Museum te Londen, en
Jan Borman, gesneden altaar ca. 1500 in de
Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel.
Moderne keramiek (Martini's terracotta ca.
1926) bleef belangstelling tonen voor de drakedoder, niet het minst bij ateliers (Beesel)
die aan de Boy Scouts beelden van het door
hun Chief voorgehouden ideaal leverden.
Rossetti gaf op een aquarel 1857 de bruiloft
-

166 GERTRUDIS

van Sint Joris met de prinses weer. Gilles
hield zich in een aquarel uit 1950 aan het traditionele schema van de bestrijding van de
draak.
In het 9e-eeuwse Georgslied, vermoedelijk
ontstaan in de omgeving van Sankt Gallen
naar aanleiding van de translatie van de relicken van Sint Joris naar Reichenau in 896,
ontbreekt de ridderlijke strijd tegen de draak.
Die is al wel opgenomen in de legendebewerking van Reinbot van Durne uit de 13 e
eeuw. In Praag werden in 1609 twee SintJorisspelen opgevoerd: een van Hegendorfinus en een van Madsen. Veel invloed had,
vooral sinds een bewerking in 1739 door
Gurthie, de roman The Most Famous History
of the Seven Champions of Christendome (1596/

97 met latere toevoegingen) van Johnson op
de daaropvolgende Engelse toneelliteratuur,
epiek (en persiflage daarvan), populaire
`chap-books' (volksboekjes die op straat verkocht werden) en kinderboeken: een wonderlijk verhaal waarin een Joris, die weinig
meer te maken heeft met de christelijke held,
na zes andere helden uit zes landen te hebben
bevrijd, velerlei avonturen beleeft. Nog in
I 909 verscheen een geillustreerde schooluit-

gave. Rossetti werd erdoor geinspireerd voor
zijn aquarel 1857.
Aufhauser 1911; Brooks 1925; Delehaye 19o9;
Howell 1969; Kauffmann 1970; Loorits 1955;
Miljkovitsj-Pepek 1969; Von Taube 1910; Vollbach 1917; Wallis Budge 1930; Wundram 1967.
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GERTRUDIS VAN NIJVEL was een doch-

ter van Pepijn de Oudere (Pepijn van Landen) en de heilige Ida (Iduberga) en een zus
van >>Begga. Zij werd geboren in 626. Zij trad

in in het door haar moeder gestichte klooster
van Nijvel en werd er na haar moeders dood
abdis. Leergierig ais zij was liet zij boeken uit

Rome en exegeten uit Ierland komen voor
onderricht. Zij verzoende vijanden, wist raad
zowel bij liefdesproblemen als bij muizenplagen en werd patrones van de pelgrims, voor
wie zij een hospitaal gesticht had.

Haar petekind, de heilige Gudula, dochter
uit een vooraanstaande Brabantse familie,
nam zij op in haar klooster. Over dit meisje,
dat uitblonk in vroomheid, wordt een zelfde
legende verteld als over > Genoveva van Parijs. Als zij 's nachts bij haar gebed een lantaren — bij Genoveva is het een kaars — wilde
aansteken probeerde de duivel die met een
blaasbalg uit te blazen. Een engel verhinderde
dat. Gertrudis stierf ca. 6 59.
Op afbeeldingen gaat Gertrudis gekleed als
abdis met staf; als attributen fungeren een
bock, een kerk- of hospitaalmodel, muizen
die tegen haar staf opklimmen, een beker of
een pelgrim: bijvoorbeeld een miniatuur ca.
1340 in het Getijdenboek van Catharina van
Kleef met ratten, muizen en muizevallen op
de vloertegels en op de randminiatuur een
slapende, door een duivel bestolen pelgrim;
en een gewelfschildering ca. 1486 in de Le-

buinuskerk te Deventer. De beker als attribuut heeft te maken met een (geneeskrachtige) bron in haar crypte te Nijvel. Haar feest
valt op 17 maart.
De oudste scenische afbeelding, waarop
Ida Gertrudis als novice in haar klooster opneemt door haar het haar ko,rt te knippen, is
een initiaal in het Passionale van Stuttgart (ca.
1130). Een cyclus bevindt zich aan haar reliekschrijn 1272-98 in de kerk te Nijvel. Van
Scorel plaatste haar tussen >>Sebastianus en
>>Christoffel op een altaarstuk 1525 in het Stedelijk Museum te Utrecht. Op een miniatuur
uit het begin van de 16e eeuw in een Hortulus
Animae (Zieletuintje; bepaald type gebedenboek) van Bening is zij als een begijn (>Begga) afgebeeld, biddend in haar kamer; op de
randversiering gaat zij weldoende rond. Bij
een minerale zoetwater(Gertrudis-)bron in
de Schelde bij Bergen op Zoom, van welke
stad en haar omstreken zij de patrones is,
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stond vanaf 140o een kapel, aan haar gewijd.
Een onlangs gebouwd kapelletje met haar
beeld herinnert daaraan. Een bidprentje van
Goethiers uit de tweede helft van de Ile eeuw
getuigt van de populariteit van de bestrijdster
der muizen: drie kruipen er omhoog langs
haar staf, en een kroon ligt onder een tafeltje
met kruisbeeld en boek, waarbij weer de
door een heilige-Geestduif geinspireerde abdis staat.
Gudula, de patrones van Brussel, werd afgebeeld in een Lang kleed met hoofddoek met
lantaren of blaasbalg: triptiek 1520 met het
sterfbed van Maria op een grisaille ca. I S 50
van Van Cleve. Everart van Orley beeldde
op een werk ca. I S So in de Sint Jakobskerk te
Antwerpen de nachtelijke scene met de duivel uit. Een 1 Se-eeuwse misericorde (steun
aan de zetel in het koorgestoelte; bewaard in
het Musee des Beaux-Arts te Troyes) heeft —
zeer opeengedrongen — dezelfde episode.
Borchgrave 194.2; Madou 1 975.

ate
G I O V A N N I B O S C O, zoon uit het Piemontese boerengezin van Francesco Bosco en
Margherita Occhiena, werd in 18 I S te Becchi
geboren. Hij werd priester gewijd te Turijn,
waar hij eerder studeerde en gevormd werd
door de rector van zijn priesterconvict, de
`galgenpriester' (zo genoemd vanwege zijn
zorg voor gevangenen) en heilige Giuseppe
Cafasso, en beinvloed door de geschriften
van »Alfonso di Liguori, > Filippo Neri en
Francois de Sales. Vanaf 1 841 tot aan zijn
dood zette hij zich, financiele problemen en
collegiale tegenwerking overwinnend, met
ijver en vindingrijkheid in voor de bedreigde
en van vorming en onderwijs verstoken
stadsjeugd aldaar. Hij werd, decennia voor de
grote theoretici Otto Willmann (ca. 1885),
Maria Montessori (ca. 1915) en John Dewey

Giovanni Bosco, beeld van een
onbekende kunstenaar uit deze
eeuw in de dom te Milaan. De
fysionomie is realistisch.
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(ca. 1925), de moderne opvoeder in de praktijk. Zijn geheim stak in het minimum aan
discipline dat hij van zijn pupillen eiste, de
zorg waarmee hij ieder individueel volgde en
het charisma waarmee deze blij e man zich in
de leefwereld van dejeugd kon inleven. Modern waren voor zijn tijd de scholen die hij
oprichtte en die in heel Italie en in LatijnsAmerika werden nagevolgd, opleidingen
voor techniek en voor de journalistieke en
editoriale activiteiten waarmee hij zijn ondernemingen ondersteunde. Om zijn werk
voort te zetten stichtte Bosco in 1859 vanuit
zijn centrum, het Oratorio (»Francois de Sales) in de stadswijk Valdocco, de 'Societas
Sancti Francisci Salesii' (salesianen), een modern georganiseerde congregatie van priesters en lekenbroeders. Naast zijn educatief
werk bemiddelde hij verder bij conflictueuze
situaties tussen de Piemontese koninklijke regering en de Pauselijke Staat. Tenslotte was —
vertellen zijn eerste biografen, onder wie de
priester Cafasso — zijn leven gevuld met wonderbaarlijke gebeurtenissen zoals wonderen,
visioenen, voorzeggingen en de gave om
hartsgeheimen te doorzien. Onder zijn geschriften, die in negentien banden werden
uitgegeven, is Ii giovane provveduto (Jeugdzorg; 1847) het belangrijkst. Don Bosco stierf
in 1888 te Turijn, waar hij zijn leven lang
gewerkt had. Zijn feest wordt sinds zijn canonisatie in 1934 op 3 I j anuari gevierd. Hij
werd uitgeroepen tot patroon van scholieren
en uitgevers.
Afbeeldingen van Giovanni Bosco gaan
terug op fotografische portretten, die een gemoedelij ke man in toga laten zien met lachende ogen, zware neus en een gemoedelijke glimlach onder een breed voorhoofd, die
altijd een zwarte priesterbonnet draagt (vierkant hoedje met tussen drie opstaande kammen een kleine pluim) : beelden in de dom te
Milaan en in de San Pietro te Turijn van onbekende kunstenaars, en schilderijen van
Rollini, Crida, Pogliaghi en Dalle Ceste. In
de Santa Maria Ausiliatrice te Turijn bevindt
zich een monumentaal altaar met scenes uit

het leven van de priester. Gheon schreef een
biografie (Parijs 1935).
Auffray 194.7; Braido 1971; Giraudi 1 93 5; Salotti/
Fritz 1955; Stella 1968-69; Zitarosa 1956.

GREGORIUS DE GROTE was bisschop van
Rome van S90 tot 604. Hij was ca. 540 in die
stad geboren als telg uit een welvarend Romeins geslacht, dat tot de stand der senatoren
behoorde en al eerder minstens twee bisschoppen van Rome voortgebracht had (Felix III 526-3o en Agapitus I, zoon van de
priester Gordianus, 535-36). Na een gedegen
opleiding en twee j aar gouverneurschap van
de stad (praefectus urbi) koos hij voor een
leven als >>asceet op een familievilla (»Paulinus
van Nola). In 578/79 werd hij door de bisschop van Rome, Pelagius, als legaat te Constantinopel aangesteld. Nadat hij door yolk
en clerus gekozen was — zoals dat bij een correcte aanstelling van elke bisschop hoort —
volgde hij hem in het ambt op. Reorganisatie
van het bestuur, accurate administratie van de
goederen van de kerk, vredespogingen met
de barbaren, een belangrijke literaire pr.oduktie en vooral pastorale zorg waren naast een
voortgezet monnikenbestaan de kenmerken
van zijn pontificaat. Hij was de eerste die zich
als bisschop van Rome 'dienaar van de dienaren Gods' noemde en een van de weinigen die
zich ook zo gedroegen.
Misschien meer dan historische feiten markeren legenden de aard van zijn persoon. Zo
wordt verteld hoe zijn diaken Petrus, die met
zijn schrijfstift een gat in het afscheidende
gordijn had geprikt, boven de schrijvende
Gregorius de inspirerende heilige Geest in de
gedaante van een duff zag; hoe twaalf armen
door Gregorius aan tafel waren uitgenodigd
en een dertiende de Heer Jezus zelf bleek te
zijn; hoe zijn gebed keizer Trajanus redde die
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Citta del Vaticano een symbolische garantie
voor een, misschien wel nuttige, maar zeker
niet aan de geest van Gregorius beantwoordende en weinig evangelische pauselijke soevereiniteit. Voor de oorsprong en de traditie
van het gregoriaans raadplege men het lemma >>Benedictus.
Er is geen betrouwbaar portret van Gregorius bewaard. Men beeldde hem in de vele
codices die zijn werken bevatten op klassieke
wijze of met een geidealiseerde fysionomie.
Hij zit dan in een schrijfvertrek te werken,
aan zijn oor een duff, die vaak door zijn secretaris Petrus door een gat in het afscheidende gordijn heen gezien wordt: onder meer
een ivoor uit Metz ca. 980; een miniatuur ca.
870 in het Sacramentarium van Metz (een
diaken licht het gordijn op); een miniatuur
ca. 1140 in een handschrift van het Boheemse
Olmutzer Horologium; en een Maaslands miniatuur 1175 -1200 in een handschrift met de
Dialogen in de Kon. Bibliotheek te Brussel.
Het opkijkend console-figuurtje onder Gregorius' beeld (met inspirerende duff) aan het
zuiderportaal te Chartres is weer Petrus (na
1224) . Gregorius draagt, zittend of staande,
meestal pontificale gewaden met het pallium
Schenkingen van landerijen en gebouwen (»Agnes) en heeft als attributen een kruisstaf,
door keizers en adellijken hadden het bezit duff, boek of een kleine keizer (Trajanus; het
van de Kerk van Rome in de 6e eeuw doen beeld te Chartres) . Op afbeeldingen van de
kerkvaders is hij uiteraard altijd aanwezig.
uitgroeien tot een aanzienlijk gebied, dat
Het aantal Gregorius-cycli is gering. Enkesinds die tijd het 'Patrimonium Petri' genoemd werd. Het strekte zich uit van le belangrijke zijn: de i6e-eeuwse fresco's van
Midden- en Zuid-Italie tot aanzienlijke ei- de Meester van de Gondi-kapel in de Santa
gendommen op Sicilie en Sardinie. Grego- Maria Novella te Florence; en drie reliefs ca.
rius' administratie, door hem in de eerste 1 495 van Luigi Capponi en fresco's 1602 van
plaats gevoerd ter leniging van sociale noden, Viviani in de San Gregorio Magno te Rome.
legde de grondslag voor een soevereine staat, Oorzaak van het geringe aantal zou kunnen
die vanaf de middeleeuwen de pausen in ze- zijn de dominerende belangstelling vanaf ca.
kere mate een onafhankelijke positie bezorg- 1400 voor een in de i e eeuw zeer verbreid
de, maar anderzijds ook de bisschoppen van iconografisch thema, de `Gregorius-mis'. In
Rome vaak in politiek verwarrende situaties dit tafereel celebreert Gregorius, geknield
bracht. Deze `pauselijke staat' wordt vaak ten voor een altaar en bijgestaan door assistenten,
onrechte 'kerkelijke staat' genoemd. In 1870 de mis. Achter of op het altaar verschijnt Jekwam door de bezetting van Rome door Ita- zus-Smartenman, op een lendendoek na ontliaanse troepen een einde aan deze staat. Sinds bloot, die zijn wonden toont en soms uit de
het Verdrag van Lateranen in 1929 vormt de rechter zij dewond (Ez. 47,1) bloed in de mis-

in het vagevuur gekweld werd (zie hierna
over de Gregorius-mis) . Tenslotte is er het
verhaal dat de aartsengel Michael hem tijdens
een pestepidemie in 590 verscheen met getrokken zwaard en staande op de top van het
mausoleum van keizer Hadrianus (daarom later Castel Sant'Angelo genoemd); toen de
engel zijn zwaard in de schede had gestoken
verdween de pest.
Van Gregorius' geschriften, die in de
middeleeuwen tot de auctoritates (gezagvolle
uitspraken die als uitgangspunt voor theologisch commentaar dienden) hoorden, zijn
van groot belang de Dialogen, verhalen over
asceten en over >>Benedictus (met een grote
invloed op de hagiografische iconografie) en
de Regula pastoralis, een handboek voor pastores dat tot in de i 8e eeuw verplichte lectuur
was bij de verlichte priesteropleiding (studieprogram van Franz Rautenstrauch 1782).
Zijn laatste werk, het commentaar op het
boek Job (Moralia in lob), werd door Gregorius opgedragen aan zijn vriend Leander van
Sevilla (>>Ermenegild, Isidorus van Sevilla),
die hij te Constantinopel had leren kennen.
Zijn feestdag is 12 maart.
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kelk spuit; rondom Jezus is een meestal uitgebreide verzameling lijdenswerktuigen afgebeeld (de `arma Christi', de 'wapens'
waarmee Jezus de verlossing door zijn lijden
bewerkte). Vaak omringen (altijd mannelijke) heiligen, engelen en een enkele maal een
stichter en een stichteres de ceremonie (zoals
op de roodmarmeren epitaaf 1505 uit de omgeving van Grasser in de Sankt Peter te Munchen).
Het thema van de Gregorius-mis, in deze
vorm uit oudere elementen op het einde van
de 14e eeuw ontstaan, heeft een complexe
wordingsgeschiedenis en, een ideologisch
zware lading. Een summier overzicht daarvan volgt hier. Een ikoon met een oosterse
versie van `Jezus in het Graf' (vgl. 16e-eeuws
Griekse ikoon te Recklinghausen), waarschijnlijk uit de Grafkerk tejeruzalem, werd
in de 12e en 13 e eeuw te Rome in de Santa
Croce in Gerusalemme uitbundig vereerd:
een door lijden getekende Smartenman staat
rechtop in zijn graftombe. De ikoon zou een
weergave zijn, meende men in deze tijd, van
Jezus zoals hij volgens diaken Petrus tijdens
de celebratie van een mis door Gregorius aan
een van de aanwezigen, die twijfelde aan de
werkelijke tegenwoordigheid van God, verschenen zou zijn (in het oorspronkelijke verhaal, dat hieraan ten grondslag ligt, verschijnt
eigenlijk alleen een bloedende wijsvinger van
Jezus op het hostiebrood) . De ikoon kreeg de
naam `imago pietatis' (beeld der barmhartigheid) . In dezelfde kerk werden bovendien de
door > Helena daarheen overgebrachte `arma
Christi' bewaard, die op geen enkele afbeelding van de Gregorius-mis ontbreken. Ro
me-pelgrims namen van de ikoon gretig afbeeldingen (aangevuld met de `arma Christi')
mee, waarop ook de gebeden waren te lezen
die bij de ikoon gezegd moesten worden om
aflaat te verkrijgen voor de gelovige zielen in
het vagevuur (opkomend geloof daarin in
Gregorius' Dialogen en bepalend element
voor het ontstaan en verbreiding van de Gregorius-mis in de 14e en z Se eeuw). Deze afbeeldingen met de gebeden werden op tal-

rijke houtsneden gekopieerd en verspreid
over heel Europa. Alleen al voor Engeland
telde men er 2 verschillende in de i Se eeuw.
Het laat-middeleeuwse religieuze sentiment haakte in op deze complexe traditie en
werd de laatste schakel in de ontwikkeling
van het thema van de Gregorius-mis. Velen
maakten zich ernstige zorgen over de onzekerheid van eigen heil en dat van de overledenen. Voor wie onder die vrees gebukt
ging, was daar — naast de opdracht om de
sacramenten te ontvangen en goede werken
te verrichten — de hoopvolle boodschap, dat
redding uit het vagevuur door Jezus' verdiensten mogelijk is (vgl. Gregorius' Dialogen).
Geloof aan de oneindige kracht van een `misoffer' als representatie van Jezus' kruisdood
en tevens als hoogste genadeschat van de
Kerk voor de verlossing van zielen, was een
van de facetten van de uitbarsting van verering van het altaarsacrament in diezelfde periode. De Gregorius-mis is hiervan een onderdeel: uitbeelding en toepassing van de door
diaken Petrus vermelde verschijning.
In de noordelijke landen heeft de combinatie van dit alles (de ikoon, de traditie van
het visioen van Gregorius, lijdens-, verbssings- en vagevuurthematieken, eucharistische vroomheid en macht van de Kerk) geleid tot het ontstaan van belangrijke werken,
geladen met de zoj uist weergegeven traditie,
met de Gregorius-mis als onderwerp. Onder
veel voorbeelden: panelen van de Meester
van de Heilige Maagschap 1486 en de Meester van het Akense altaar ca. i Soo, beide in
het Catharijneconvent te Utrecht; nog bij
Durer, houtgravure i 511. Maar ook elders,
zij het in bescheidener vorm, vond het thema
ingang: retabel 1363-75 van de Meester van
bisschop Galiana in het bisschoppelijk paleis
te Palma de Mallorca en een ca. 1420 van
Pedro 011er in de kathedraal te Vich; miniatuur ca. 1440 in het Psalterium van Humphrey, Duke of Gloucester; werken van anonymi zoals muurschilderingen ca. 1446 in de
Pfarrkirche te Karlstadt; linkerpaneel van het
altaarstuk (Maria met maagden) ca. 1485 van
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Meester van 1473,
Gregoriusmis, buitenzijde van
de rechtervleugel van het
`Sippenaltar' uit 1473, in de
Sankt Maria zur Wiese of
Wieskirche to Soest (Westfalen).
Alle wezenlijke elementen van
de Gregoriusmis zijn aanwezig:
de celebrerende Gregorius met
omstanders, de verschijnende
Smartenman, die zijn bloed in
de miskelk spuit; boven hem
de 'arma Christi' (lijdenswerktuigen: van de geselkolom
links tot een kastje met de
dertig zilverlingen van Judas);
links van het altaar een
ingelijste tekst van het
Romeinse gebed met voile

aflaat voor de gelovige zielen;
rechts, buiten het gebouw,
geopende graven met
gestorvenen over wie Jezus'
bloed spuit.
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de Meester van de Catharina-legende in de
Capilla Real te Sevilla; borduurwerk ca.
1491-97 met de initialen van Beatrice d'Este
en Anna Sforza te Milaan en i 5e-eeuwse reliefs in de kerken te Exeter en te Stoke Charity (Hampshire).
Het thema was een uiting van laatmiddeleeuws geloof in Jezus' lijden: bij Hieronymus Bosch op een grisaille op de gesloten zijluiken van het Epiphanie-altaar ca.
15 TO treft men rond de aan Gregorius verschijnende Jezus een zevendelige passie-cyclus. Het duidde ook op de macht van de
Kerk: Petrus en Paulus staan naast Jezus op de
predella uit het atelier van Bernt Notke 1478/
79 in de kathedraal te Arhus. Zo ontbreekt
ook bij de Gregorius-mis zelden een assistent
met de tiara, teken van de pauselijke `macht',
zoals bij Barend van Orley op een zijpaneel
van zijn altaar met de 'ontslaping van Maria'
ca. 1520 in Musee d'Assistance Publique te
Brussel. Bovenal was het gegeven echter een
teken van hoop op heilszekerheid. Want menigmaal is dit element op een of andere manier onderdeel van het schema: naast de celebrerende Gregorius op het altaar van de
Sacramentsbroederschap stijgen dan uit het
geopende vagevuur de verloste zielen ten hemel (paneel 1496 uit het atelier van Henning
van de Heide in het Sankt-Annen-Museum te
Lubeck) of spuit Jezus' bloed uit zijn zijde
door een geopend kerkraam op verrijzende
zielen (Meester van 1473, Sippenaltar in de
Wieskirche in het Duitse Soest); of onder het
altaar brandt een heus vagevuur (Meester van
de Gregoriuslegende, schilderij ca. 1470-80 in
de Sankt Kunibert te Keulen; Noordnederlandse meester, paneel ca. 1480 -I Soo in het
Rijksmuseum Twente te Enschede; werken
uit het begin van de i 6e eeuw van Jacob van
Amsterdam in het museum te Zurich en van
de Meester van Sankt Severin in het WallrafRichartz-Museum te Keulen) . Een schildering ca. 1500 uit de school van Cranach in de
Alte Pinakothek te Munchen toont vanuit
een afwijkend perspectief een wolk met geredde gelovigen boven het altaar (achter Gre0

gorius staat in een koorgestoelte een schola
met ijverige zangers en zangertjes). Zoals op
middeleeuwse afbeeldingen van een sterfbed,
waarop twee engelen in een uitgespreide
doek de ziel van de gestorvene opnemen, nemen op een paneel 1516 van de Meester van
de Byzantijnse Maria in de dom te Merseburg twee engelen Gregorius' gebeden in een
doek op.
Tensiotte twee curiosa betreffende Gregorius: een miniatuur ca. I Ioo in de Codex Monacensis in de Bayerische Staatsbibliothek te
Munchen toont Gregorius te midden van zijn
secretarissen spelend op een monochord, een
reminiscentie aan het gregoriaans (>>Benedictus); en op een immens doek 1 572 van Paolo
Veronese in de refter van het klooster Monte
Berico te Vicenza met de 'maaltijd van de
heilige Gregorius' is Jezus de dertiende gast
aan tafel. In I 54 had Vasari het tafereel bescheidener uitgebeeld.
De legende van de redding van de ziel van
de rechtvaardige keizer Trajanus op voorspraak van Gregorius werd doorverteld door
Johannes Diaconus 875, in de 12e eeuw door
Honorius van Autun, John of Salisbury en in
de Kaiserchronik, en begin 14e eeuw door
Dante, en bewerkt in een toneelstuk 1532
door Sachs. De zgn. Gregoriuslegende waarin
een Gregorius-vondeling zijn moeder huwt,
boete doet en paus wordt, staat historisch in
geen enkel verband met Gregorius de Grote:
Oudfrans gedicht ca. I19o; Hartmann von
Aue 1178/79; Thomas Mann, vertellingen in
Doktor Faustus 194.7 en Der Frwalte 1951; en
Henz, drama Der Buszer 1956.
Bartelink 1980; Batiffol 1928; Dekkers/Bartelink
1986; Westfehling 1982.

GREGORIUS VAN NAZIANZE

GREGORIUS VAN NAZIANZE, een van de
drie Cappadociers .(» Gregorius van Nyssa),
was de zoon van de heilige bisschop Gregorius van Nazianze, die bijna ioo jaar oud
werd, en Nonna, die een zeer vrome, wat
overgevoelige vrouw was. Hij werd geboren
in 329. Tijdens een aangename studietijd te
Athene leerde hij >>Basilius en >>Gregorius van
Nyssa kennen, alsmede de latere keizer Julianus (Apostata), die hij als renegaat (afvallig
van het christelijke geloof) zou bestrijden.
Daarna begon de grillige loopbaan van deze
besluiteloze en wispelturige, erudiete man.
Eerst priester bij zijn vader, later bisschop —
aanvankelijk van het onbeduidende Sasima,
later van Constantinopel — probeerde hij zich
regelmatig aan zijn functies te onttrekken.
Telkens vluchtte hij in de eenzaamheid van
studie en poezie, werd echter steeds weer teruggehaald voor kerkelijke bedieningen en
besognes.
Gregorius geldt in het Oosten, waar men
hem `de Theoloog' noemt, als een van de
meest gezaghebbende leraren, en in het Westen beschouwden de humanisten hem als hun
voorganger. Van de geleerde en tot beschouwing geneigde man zijn 45 redevoeringen en
preken, belangrijke mystieke geschriften, 2 45
brieven en 38 grote, vaak romantische gedichten, bewaard. Met zijn vriend Basilius de
Grote stelde hij een grote bloemlezing uit de
geschriften van de belangrijke Alexandrijnse
theoloog en exegeet Origenes (eerste helft 3e
eeuw) samen: de zeer bewonderde Philocalia.
Gregorius stierf ca. 390. Zijn feest wordt gevierd op 9 mei, bij de Grieken op 19 en 25
januari.

Gregorius wordt, meestal in groepen `hierarchen' (>>clerici), in de Kerken van het Oosten
afgebeeld in het gewaad van een bisschop
met een boek in de linkerhand, terwijl de
rechterhand het spreekgebaar van de leraar
maakt (rechterhand omhoog vooruit, top
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van de ringvinger op de top van de duim;
mozaiek ipso /6o in de Sophia-kathedraal te
Kiev). Zijn weinige haar is grijs, hij heeft borstelige wenkbrauwen (ikoon ca. 1 Soo uit
Kreta in het Sinaiklooster) en draagt een korte ronde baard. Met de `hierarchen' maakt hij
vanaf de i ie eeuw deel uit van een klassiek
iconografisch programma in de absides van
de kerken in het Oosten, dat de naam `Grote
Intocht' draagt. Het programma in fresco of
mozaiek is wellicht te verstaan als een illustratie van dat deel van de Slavisch-Byzantijnse liturgie, waarin langs de heilige of koningsdeur de gaven van brood en wijn
plechtig worden binnengebracht in de altaarruimte.
Op auteursportretten zit Gregorius met de
hand onder de kin nadenkend voor zich uit te
staren (miniaturen in i i e- en 12e-eeuwse codices met zijn werken op de Athos, in het
Sinaiklooster en in het Grieks Patriarchaat te
Jeruzalem) . In ioe- en i I e-eeuwse Griekse
handschriften met zijn preken heeft men miniaturen toegevoegd, waarop Gregorius figureert in scenes die de inhoud daarvan illustreren. Op een miniatuur ca. i ioo in de
Dionysion-codex op de Athos poseert hij samen met zijn vader-bisschop, terwijl toeschouwers bewonderend acclameren. Een
ikoon uit de 14e eeuw in de Tretjakov Galerij
te Moskou, waarop hij met >>Parasceve is afgebeeld, zinspeelt op zijn preek over Goede
Vrijdag. In het Westen komen slechts sporadisch afbeeldingen van Gregorius voor (17eeeuws anoniem schilderij in de Santa Maria in
Campo Marzio te Rome: Gregorius schrijvend terwijl hij naar een engel luistert, die
naar God wijst; de ketterij in de gestalte van
Lucifer aan zijn voeten). In de grote editie
van Callot, Les Images de Tous les Saincts et
Saintes de l'Annee Suivant le Martyrologe romain (Parijs 1636) zit de heilige aan zijn
schrijftafel in het gezelschap van de personificaties van de deugden wijsheid en kuisheid.
Galavaris 1969; Grabar 1943; Lefhertz 1958; Nersessian 1962; Weitzmann 1951.
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s1
GREGORIUS VAN NYSSA, een van de drie
Cappadociers (hijzelf, zijn oudere broer »Basilius de Grote en »Gregorius van Nazianze)
werd ca. 330 geboren. Hij studeerde te Athene, vestigde zich als retor en trouwde met de
zeer begaafde Theosebia, die hij na zijn bisschopswijding (ondergaan onder druk van
Basilius) tot aan haar dood in 3 84 trouw
bleef. Gregorius was geen prakticus — men
heeft hem, tragisch genoeg, van wanbeheer
van kerkelijk bezit beschuldigd — maar een
speculatieve filosoof, misschien wel de
scherpzinnigste theoloog van de drie Cappadocische vrienden, en een mysticus. Hij polemiseerde in de belangrijke controversen van
zijn tijd met betrekking tot de interpretatie
van de leer over de Drieeenheid en de problemen met betrekking tot de goddelijke
persoon vanjezus Christus en diens goddelijke en menselijke natuur (»Athanasius; Eulalia), en wees orthodoxe oplossingen aan.
Daarnaast scheef hij exegetische en ascetische
werken. Als geen ander gebruikte hij de antieke wijsbegeerte als instrument bij de uitleg
van de christelijke mysteries. Zijn invloed op
de theologie en het monnikenleven in het
Oosten is nauwelijks te overschatten. Hij
stierf omstreeks 395.
Gregorius' literaire meesterwerk — volgens
deskundigen het mooiste boekje van de
christelijke oudheid — is Het Leven van de Heilige Macrina, een boeiende, fraai geschreven
vertelling over zijn lievelingszus. Het werd
geschreven kort na haar dood in december
379 en is een lofrede op een moniale (»asceten), die het ideaal van de christelijke vrouw
in de 4e eeuw voorleefde. Het feest van Gregorius valt in het Westen op 9 maart, in het
Oosten op I o j anuari.

Gregorius wordt evenals zijn Cappadocische
vrienden afgebeeld als bisschop met boek en
spreekgebaar. Hij wordt gekenmerkt door
een smal gezicht, grijs haar en een wat langere

spitsbaard. Van hem resten bijna uitsluitend
afbeeldingen in groepen oosterse bisschoppen
(»Basilius; Gregorius van Nazianze) op iconostasen en in absismozaieken: onder meer
op fresco's 1040/50 in de Sophiakerk te Ochrid in Servie of een uit de 14e eeuw in de
Hodegitria-kerk te Mistra op de Peleponnesus in Griekenland. Met zijn vriend Gregorius van Nazianze knielt hij in aanbidding
(proskynesis) voor God in de wolken op een
I i e-eeuwse miniatuur bij de 12e homilie van
zijn vriend over hun vriendschap in een
handschrift in de Bibliotheque Nationale te
Parijs.

Galavaris 1969; Gregorius 1971; Volker '9S5
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moeder en zoon uit de 4e eeuw, worden in de
Kerken van het Oosten op een en dezelfde
dag (18 augustus) als heiligen vereerd. Legenden overwoekerden zozeer beider geschiedenis, dat zelfs Jacobus de Voragine, auteur van
de Legenda Aurea, blijk gaf niet alles wat hem
over hen onder ogen kwam te vertrouwen.
Helena, geboren ca. 255 in Bithynie, herbergierster, werd de concubine van de medekeizer van Diocletianus, Constantius Chlorus.
Deze was tijdens de laatste vervolging in het
Westen tolerant geweest tegenover de christenen. Hun zoon Constantinus, geboren in
274., volgde zijn vader in 306 als medekeizer
op. Ten dele uit religieuze motieven, ten dele
om opportunistische redenen gaf hij, alleenheerser geworden, de christenen vrijheid van
godsdienst in het Rijk, hetgeen in 313 bij een
afspraak (niet, zoals dikwijls gezegd, bij edict)
te Milaan werd vastgelegd. Ongetwijfeld zag
hij in het steeds sterker wordende Christendom een mogelijk politick bindmiddel ter
vervanging van de oude religie, die op haar
retour leek. Antieke auteurs zinspelen op de
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invloed van zijn moeder die christen was. Tot
zijn dood toe bleef Constantijn catechumeen;
pas op zijn sterfbed liet hij zich door zijn propagandist, bisschop Eusebius van Caesarea,
dopen (in tegenstelling tot de legende die bisschop Silvester van Rome de doop veel eerder laat toedienen) . Helena stierf ca. 330;
Constantijn in 337. Beiden werden later door
de christenen vereerd vanwege hun daden
aan het begin van de christelijke rijkskerk.
Helena's roem onder de christenen berust
op haar ijver voor de bouw van basilieken
(Geboortekerk te Betlehem, kerk op de
Olijfberg en — volgens de legende — op plaatsen waar in Duitsland het Thebaanse legioen
van > Mauritius vereerd werd), maar vooral
op de legende van de vondst van het kruis
van Jezus, de kruistitel (Mat. 27,37) en de spijkers waarmee hij gekruisigd werd. Deze legende, een onderdeel van een complex aan
tradities rond het kruis van Jezus, werd voor
het eerst verteld door Ambrosius en Eusebius
van Caesarea en later steeds verder opgesmukt.
Kern van de kruislegende is dat Helena op
aanwij zingen van Judas, een heidense inwoner van Jeruzalem, drie kruisen vond. Om er
zeker van te zijn dat men het kruis van Jezus
kon onderscheiden van die van de twee
moordenaars, werd een zieke vrouw op de
kruisen gelegd. Bij het derde kruis werd zij
genezen, waarmee het bewijs geleverd was.
Op de plaats van de vondst liet Constantijn
een basiliek bouwen. Grote delen van dit
kruis werden naar Constantinopel gebracht
en partikels ervan over heel de wereld verspreid. Het achtergebleven deel viel in 614 in
handen van de Perzen, maar werd in 629
door de Byzantijnse keizer Heraclius heroverd en injeruzalem plechtig heropgericht.
Constantijn leefde in de Kerk van het Oosten, waar hij 'apostelgelijke' heet, voort als
een `heilige' (die hij zeker niet was: hij
moordde bijvoorbeeld zijn eigen familie op
een enkele uitzondering na uit), uiteraard
vanwege zijn bevoordeling van de Kerk. Dat
werd versterkt door het tot legende uitge-
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groeide verhaal van zijn droom in de nacht
voor de slag bij de Milvische brug tegen zijn
rivaal Maxentius met het visioen van het f teken met de woorden `HOC V I N C E', 'overwin met (dit teken)'. Ook zijn optreden als
verdediger van de orthodoxie op het concilie
van Nicea in 325 (»Athanasius) en de proclamatie van zichzelf tot de 'dertiende
apostel' droegen bij aan Constantijns dubieuze faam als `heilige' .
In het Westen bleef zijn roem gehandhaafd
door de Silvesterlegende en de Donatio Constantini, vervalsingen nit ca. Boo, waarmee de
politieke positie van de bisschop van Rome
in de Karolingische periode met terugwerkende kracht veilig gesteld en met keizerlijke sancties onderbouwd werd. Constantijn
zou door bisschop Silvester van Rome bekeerd, gedoopt en daardoor van zijn melaatsheid genezen zijn. Uit dank daarvoor schonk
de keizer bij zijn vertrek naar Constantinopel, de nieuwe keizerstad in het Oosten, aan
Silvester en zijn opvolgers de hoogste macht
in het Westen en alle waardigheidstekenen
daarvan.
De populariteit van de kruislegende leidde in
het Oosten tot de instelling van de oudste,
liturgische feesten van de kruisvinding en
kruisverheffing (door Heraclius) op 13 en 14
september; in het Westen op 3 mei. Helena en
Constantijn worden in het Westen samen gevierd op 21 mei. Helena is patrones van bisdommen (Trier) en steden (Colchester), van
spijkermakers, schatgravers en mijnwerkers.
Men roept haar aan voor het terugvinden van
verloren zaken.
De invloed van Helena en Constantijn op
de geschiedenis van de christelijke architectuur en iconografie is groot geweest. Hun
basilieken werden door de keizerlijke rijksarchitecten aangepast aan de behoefte van de
christelijke liturgische bijeenkomsten. Deze
gebouwen werden ingericht naar het representatieve schema van de keizerlijke aula: Jezus, afgebeeld in de absis, kreeg de insignes
van de keizer (absismozaiek eind 4e eeuw in
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de Santa Pudenziana te Rome) en aan de
wanden verschenen in plaats van 's keizers
grote daden de heilsfeiten uit het Oude en het
Nieuwe Testament (aanwezig geweest in de
eerste, in 15 o6- i 615 afgebroken Sint Pieter;
nog aanwezig in de Santa Maria Maggiore te
Rome en San Apollinare Nuovo te Ravenna). Vanaf Constantijn werd het kruis van
Jezus overwinnings- en ereteken (absismozaiek ca. 549 in de San Apollinare in Classe bij
Ravenna; passie-sarcofagen 4e eeuw in de
Vaticaanse Musea) . De partikels van het `ware kruis' plaatste men — voor alien zichtbaar —
eerbiedig in een fraai versierde staurotheek
(= kruisreliekhouder; bijvoorbeeld die van
Stavelot) .
Vanaf de ioe eeuw stond het ruiterstandbeeld van keizer Marcus Aurelius (nu op het
Romeinse Capitool), dat men als 'Caballus
Constantine' voor een beeld van Constantijn
aanzag, voor het pauselijk verblijf van Lateranen (zie een vedute op het fresco 1 4 8 9-9 2
van Filippino Lippi met de 'triomf van de
heilige Thomas' in de Santa Maria sopra Minerva te Rome). Sindsdien verschenen keizerbeelden van Constantijn aan en in de portalen van de kerken: onder meer een relief ca.
I I 3 o te Parthenay-le-Vieux en een beeld 1 669
van Bernini in de aula van de Sint Pieter te
Rome. De Silvesterlegende werd uitgebeeld
op de fresco's Ile eeuw in de kerk der >>Quattuor Coronati te Rome, op een glasraam 13e
eeuw te Chartres en op fresco's ca. 1452-66
van Piero della Francesca in een koorkapel
van de San Francesco te Arezzo. Op talloze
ikonen staan Helena en Constantijn naast het
verlossende kruis (Russische ikoon ca. i Soo te
Recklinghausen; Roemeense ikoon ca. 1700
in de Ikonensammlung te Luzern) .
Constantijn werd ook afgebeeld op ikonen
die de zitting van het concilie van Nicea (325)
voorstellen: Russische ikoon ca. 1700 te
Recklinghausen (rechts in de scene) . Helena
alleen werd afgebeeld met kruis, nagels of
doornenkroon als attributen: miniatuur ca.
1440 in het Getijdenboek van Catharina van
Kleef of schilderij ca. 1570 van Paolo Vero-

nese; soms met een kerkmodel: glasraam ca.
1310 in de sacristie van de Sankt Gereon te
Keulen.
De kruisvinding, in de legendarische traditie op 14 september 3 20, is als historisch feit te
traceren tussen 335 en 347. Voor de laatste
datum wordt de gebeurtenis niet, daarna wel
vermeld. De oudste afbeeldingen zijn te vinden in 9e-eeuwe kruis-cycli: miniatuur in de
Bijbel van Vercelli en een illustratie bij het
feest in een handschrift van het zgn. `Wessobrunner-gebed' met achttien scenes. Een fraai
specimen onder de middeleeuwse cycli met
de kruislegende vormen de zes emaille medaillons op de onder sterke Byzantijnse invloed te Stavelot vervaardigde staurotheek
ca. I loo, nu in de Pierpont Morgan Library
te New York. Vooral in de I Se eeuw bloeide
de interesse voor de legende; zoals overigens
al blijkt uit talrijke cycli, waaronder die op de
onderste rand van het tapijt van Gerona ca.
I TOO, oorspronkelijk bedoeld voor een baldakijn in de kathedraal aldaar, en op de middeleeuwse glasramen in de kerken te Morley
(Derbanshire) en Ashton-under-Lyne (Lancastershire) en op panelen van A. da Fabriano
op een predella ca. 1470 in de Santa Croce te
Sassoferrato. Na een betrekkelijke stilte in de
16e eeuw (altaarstuk 1522/30 van Figueiredo
in het klooster Santa Cruz te Coimbra, PorKruisvinding met Helena en
Constantijn, gekantkloste doek uit

Brugge, 1720. Kon. Musea voor
Kunst en Geschiedenis te Brussel.
Bovenin het bekroonde kruis met
wierokende engelen; links in het
midden de Grafkerk te Jeruzalem;
middenonder het ware kruis,
waarop de zieke vrouw genezen
wordt; daarnaast links Constantijn
als een galante ridder en rechts
keizerin Helena met gevolg; bij
het kruis de kruistitel met de
reden van Jezus' terdoodveroordeling: i [esus] N [azarenus]
R[ex] [Iudaeorum] (Jezus van
Nazaret, de koning der j oden) .
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tugal; drieluik ca. 1540 van Van Scorel in de
Grote Kerk te Breda en fresco's ca. 1525 van
Pordenone in de Santa Croce te Casarsa in
Italie), maakte het thema in de 18e eeuw een
triomfantelijke herleving mee aan de gewelven van de Zuidduitse rococo-kerken: onder
meer fresco's ca. 1765 van Maulbertsch in de
kerk te Schwechat bij Wenen en van Matthias Gunther 1771 in de Kreuzkapelle te
Wessobrunn. Judas, die het kruis aanwees,
werd volgens latere legenden onder de naam
Cytiacus of Quiriacus christen en bisschop
van Jeruzalem. Men beeldde hem of als bisschop en martelaar met in de hand een staf,
kruis, spijkers en zwaard, of ander werktuig
(laat-middeleeuwse beeld in het kasteel Heeswij k) .
Keizer Heraclius treft men, terwij l hij het
kruis opheft, aan op het centrale medaillon
van een beschilderde altaarvoorkant ca. 1290
uit de kerk van Nedstryn (Noorwegen), nu
in het Universiteitsmuseum te Bergen, en op
een Russische ikoon ca. 16os te Recklinghausen (Heraclius heft het kruis, terwijl HeleConstantijn aanbiddend de handen ern
naar uitstrekken) .
Na de Vita Constantini, een lovende panegyriek van de hofbisschop Eusebius van Caesarea (na 324; de keizer is 'vriend van de almachtige God' en 'nieuwe Mozes') ontstonden middeleeuwse bewerkingen van de
Helena- en Constantijn-legenden (Orendel,
Spielmannsepos ca. i 190: Helena zendt de gevonden lijfrok van Jezus naar Trier) . In de
late middeleeuwen en in de 16e en 17e eeuw
volgden de theaterstukken. Sommige vieren
de triomfen van Constantijn: zoals een anoniem spel dat in 1575 met meer dan duizend
medewerkenden werd opgevoerd, een aantal
stukken uit het j ezuletentoneel en een muzikaal drama van Ursino, in 1690 opgevoerd te
Napels. Andere stelden zijn genezing en bekering centraal (Calderon tweede helft i 7e
eeuw), de kruisvinding of fantastische legenden daaromheen (een Russische Geschiedenis
van de witte mijter ca. 1 Soo en het mysteriespel
Beunans Mariasek 1504 van Hadton). De laata

ste honderd j aar verschenen vier Helena-romans: Haupt 1891; Mockenhaupt 1939; De
Wohl 1947 en Waugh 1950. Leo 1732 en Marianne von Martinez ca. 1790 componeerden
oratoria met de titel Sant' Elena al Calvario.
Lorenzo Valla ontmaskerde in zijn Defalso
credita et emendita Constantini donatione declamatio 144o de 'donatio Constantine' als een

vervalsing uit de Karolingische periode.
Ewig 1956; Lauer 1967; Levison 1924; Maurice
1929; Trager 1970; Vogt 1960.

werd geboren in 347 in een
niet meer nader te bepalen plaats bij Aquileia
aan de Dalmatische kust. Sophronius Eusebins Hieronymus — zo was zijn volledige
naam — is een van de vier westerse »kerkvaders. Hij studeerde te Rome grammatica
(bij de beroemde Aelius Donatus), retorica en
filosofie. Na een bezoek aan monniken te
Trier besloot hij zich zoals zij te wij den aan de
ascese (»asceten) . Tijdens een refs door het
Oosten leerde hij Grieks, hoorde hij beroemde theologen — onder wie de scherpzinnige
Apollinaris van Laodicea — spreken en maakte hij kennis met de geschriften van Origenes
(tweede helft 3e eeuw), die hij voor een deel
vertaalde en wiens ideeen hij tot 394 bewonderde, daarna echter fel bestreed. Ca. 379
werd hij priester gewijd. Van 382 tot 385 was
hij te Rome secretaris van bisschop Damasus,
die hem opdracht gaf de, in die dagen al verouderde, Latijnse bijbelvertaling te reviseren.
Na de dood van bisschop Damasus van
Rome in 384 tegen zijn verwachting niet tot
diens opvolger gekozen, vertrok Hieronymus gebelgd en verbitterd via Egypte,
waar hij in de Nitrische woestijn de monnikenkolonies bezocht, naar Palestina. Daar
leefde hij te Betlehem 34jaar lang als asceet te
midden van door hem zelf, met behulp van
HIERONYMUS
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rijke, precieuze en vrome Romeinse dames
(Paula en Eustochium, Melania de Oudere en
de Jongere, Blesilla en Marcella) gestichte en
geleide gemeenschappen van monniken en
monialen: tot zijn dood in 419/20 studerend,
vertalend — hij leerde Hebreeuws van christen
geworden joden — publicerend en mopperend corresponderend. Legenden en op zijn
naam gestelde brieven vertellen bijzonderheden over zijn ascetisme. Hij zou in voortdurend gezelschap hebben geleefd van een
leeuw, waarbij hij ooit een splinter uit de
poot had getrokken; hij zou zich door zijn
borst met een steen te beuken hebben moeten
weren tegen bekoringen; en hij zou op het
einde van zijn leven op wonderbare wijze de
communie hebben ontvangen.
De literaire produktie van deze, bij zijn
tijdgenoten al om zijn talenkennis beroemde
geleerde bestaat uit vertalingen, historische,
exegetische en theologische werken, scherpe
polemieken, een kleine tachtig preken en I 17
brieven. De erudiete man had een grillig karakter; hij was prikkelbaar, overgevoelig, jaloers en achterdochtig, in de polemiek onnodig kwetsend, en vaak haatdragend. Voor
hem pleit dat hij zijn eigen zwakke kanten
goed kende en dat de bullebak soms een tedere en gevoelige man bleek te zijn. Misschien
wist de artisan die het beeld 1220-30 van die
kleine man aan het zuiderportaal te Chartres
kapte, dit allemaal.
Hieronymus' grootste verdienste was het begin te hebben gemaakt voor de nieuwe Latijnse bijbelvertaling, later de Vulgata genoemd, die tot aan het begin van de moderne
bijbelkritiek in de i9e eeuw gezaghebbend
zou blijven in de katholieke Kerk. Bovendien
was daarmee zijn invloed op de ontwikkeling
van het christelijke Latijn groot. In geen
middeleeuws evangeliarium ontbraken als
inleiding teksten van Hieronymus (vaak vergezeld van zijn auteursportret). Met zijn ideaal om `op de grondvesten van de geschiedenis een spiritueel gebouw op te trekken'
(proloog van Commentaar op Jesaja 6) bein-
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vloedde hij middeleeuwse denkers en vromen. Later werd hij de lieveling van de humanisten. Vanaf de late middeleeuwen leefde
de anachronistische opvatting, dat zijn positie
aan de curie van Damasus gepaard ging met
de waardigheid van kardinaal (»clerici) . Sinds
de i3e eeuw herbergt de Santa Maria Maggiore te Rome zijn relieken. Pas in de 14e
eeuw kwam dankzij de belangstelling van de
humanisten een bescheiden verering op, die
echter nooit populair is geworden onder de
gewone christenen. Hij werd patroon van
docenten, studenten en correctoren. Zijn
feest valt op 30 september. Hij werd afgebeeld in priesterkleding of als asceet, in pij,
lompen of met een naakte tors. Boek, leeuw,
grote purperen . kardinaalshoed, steen en
doodskop (vanitas) zijn zijn attributen.
Hieronymus' oudste portret is afgebeeld
op de geschilderde binnenzijde van het zgn.
ivoren Boethius-diptiek ca. 604, dat in de 9e
eeuw nog eens werd overgeschilderd: j ong en
met felle ogen flankeert hij met »Gregorius de
Grote bisschop »Augustinus, alle drie tot aan
het middel afgebeeld, boek in de hand. Dit
jeugdige type bleef gehandhaafd tot in de Karolingische periode (miniatuur met auteursportret ca. 870 in het Psalterium van Karel de
Kale). Daarna was Hieronymus een oude,
grijze man: miniatuur I I I0-20 in het Evangeliarium uit Sankt Georg in het SchnutgenMuseum te Keulen tot het schilderij 1835 van
Rethel in het museum te Aken.
Uit het auteursportret groeide het vanaf
het midden van de i 4e eeuw geliefd iconografisch thema van Hieronymus in zijn studeerkamer: Tommaso da Modena, fresco
1352 in de San Niccolo te Treviso, en Jan van
Eyck of zijn omgeving, paneel ca. 1442. Levensstijl van de humanist en zin voor perspectief van de renaissance-kunstenaar troffen
elkaar daarin, getuige werken van onder
meer Antonello da Messina ca. 1456 en Vincenzo Catena ca. I Soo. Altijd is het vertrek en
zijn talloze details met uiterst realisme weergegeven, waarbij attributen als kardinaalshoed, doodskop en zelfs de leeuw niet ont-
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Scenes uit het leven van
Hieronymus, miniatuur uit de
Bijbel van Vivianus, Tours
8 45 -4 6 . Bibliotheque
Nationale, Parijs. Boven:
Hieronymus aan de haven van
Rome, gereed voor de reis

naar Palestina; hij betaalt
lesgeld aan zijn leraar
Hebreeuws. Midden: uitleg
van de bijbel aan zijn heilige
vriendinnen uit Rome die hem
volgden; leerlingen noteren
zijn woorden; uit het

secretarium rechts puilen repen
beschreven perkament. Onder:
Hieronymus verspreidt zijn
bijbelvertaling, waarvan
exemplaren kerken en huizen
in worden gedragen.
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breken, zoals bij Ghirlandaio, fresco ca. 1470
in de Ognissanti te Florence; Carpaccio, werk
I502 in de Scuola di San Giorgio degli Schiavoni te Venetie; Durer, gravures 1492 en
15 14; en Van Reymerswaele ca. 1 530 (verschillende malen; ook door navolgers gekopieerd) . Vaak liggen codices her en der verspreid. Soms is het gegeven gereduceerd tot
een geleerde-portret (Frans paneel ca. 1440 in
Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam) . Een enkele maal is het zeer concreet
bedoeld ter verheerlijking van een humanistisch geleerde zoals op de gravure 1525 van
Lucas Cranach de Oudere, waarop hij kardinaal Albrecht van Brandenburg als Hieronymus afbeeldt.
Nog vaker werd Hieronymus vanaf de I Se
eeuw als asceet afgebeeld. Men ziet hem ofwel zichzelf met een steen op de borst timmerend, zoals bij Cima da Conegliano ca. 1490
of Van Hemessen ca. 156o (altijd is dan het
bovenlijf van de heilige ontbloot), ofwel mediterend (Fra Bartolommeo ca. 1504-o8) of
lezend (Rembrandt, gravure 1653/54 met
pen- en penseeltekening als voorstudie) . Het
tafereel speelt zich of in een landschap, nu
eens een woestenij van stenen zoals bij Andrea Mantegna ca. 148o of in een weeds landschap bij Hieronymus Bosch, paneel einde
1 se eeuw in het Museum voor Schone Kunsten te Gent (de boeteling — uitzonderlijk —
uitgestrekt op de grond), dan weer een bos
zoals bij Lucas Cranach de Oudere, paneel ca.
1525, of in een ruine, zoals op een aan Altdorfer toegeschreven gravure 1 S 13 , vaak
voor een kruisbeeld. Provoost schilderde ca.
1520 de boetende Hieronymus op wat vermoedelijk een altaarzijluik is (met als pendant
Johannes de Doper) naast een leeuw, staande
met doodshoofd in de hand voor een opgericht kruisbeeld. Ook beeldhouwers behandelden de boetedoening: Donatello (vermoedelijk), brons 165o; Bernini, beeld ca. 1640 in
de Chigi-kapel in de dom te Siena; Vittoria,
marmeren beeld in de Santa Maria Gloriosa
dei Frani te Venetie en Cano, terracotta-relief
1633 of Salzillo, beschilderde sculptuur in het

klooster San Jeronimiano de la Nova te Murcia. Ook combinaties van de beide laatste themata komen voor: bij Caravaggio ca. 1600 en
Ribera enkele malen ca. 1630. Hieronymus
Bosch schilderde op zijn drieluik ca. I Soo in
het Dogenpaleis te Venetie nog eenmaal
Hieronymus (als verlangen naar verlossing;
zee Judit-afbeeldingen op zijn bidstoel) op het
middenpaneel tussen »Antonius Abt (als verwijzing naar verleiding) en »Egidius (als teken
van ingekeerdheid) op de zijluiken.
Contrareformatorisch, vanwege de nadruk op de eucharistie, is de belangstelling
voor Hieronymus' dood waarbij hij uitgemergeld en ten dele naakt de laatste communie ontvangt: werken van Carracci ca.
1590, Domenichino ca. 1630, Rubens 1614
en G.B. Tiepolo ca. 1728. Als vroeg specimen
is er Botticelli ca. 1490.
Een fraaie kleine cyclus is afgebeeld op een
miniatuur over een voile pagina in drie registers in de Vivianusbijbel 846 uit Tours (Bibliotheque Nationale te Parijs). Voor de I Se
en i 6e eeuw kan gewezen worden op een
cyclus op een werk ca. 1440 van Sano di Pietro in het Louvre te Parijs; fresco's ca. 1450
van Benozzo Gozzoli in de Hieronymuskapel
van de San Francesco te Montefalco en van
Carpaccio 1502 in de genoemde Scuola di
San Giorgio te Venetie. Twee scenes komen
voor op een werk 1511 van Jacob van Oostsanen: de boete en een refs (naast een Hieronymus als kardinaal met stichters), en drie op
een gelijksoortig werk ca. 1520.
Onder de spaarzaam afgebeelde afzonderlijke scenes komt die van de genezing van de
leeuw het meest voor. Men denke aan een
12e-eeuws kapiteel aan het westelijke portaal
van de Saint-Lazaire te Autun (als pendant
een uitbeelding van Caritas), een fresco ca.
13 50 van Vitale da Bologna in de Santa Maria
dei Servi te Bologna, een anonieme sculptuur
ca. 1460 -70 in het Schnutgen-Museum te
Keulen en Rogier van der Weydens werk ca.
1440 in het Institute of Arts te Detroit.
De jurist Johannes Andreae van Bologna
schreef in het begin van de 14e eeuw een
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Hieronymianum (Leven van Hieronymus), dat
door Johannes van Neumarkt, een van de
eerste humanisten, in de tweede helft van de
eeuw in het Duits vertaald werd.

Jungblut 1966; Monceaux 1932; Venturi 1924.

HILARIUS VAN POITIERS was tijdens de

vroegchristelijke periode in het Westen de
eerste die een synthese tot stand bracht tussen
het westerse en oosterse christelijke denken
over theologische problemen. Over zijn
jeugd is zeer weinig bekend. Hij moet ca.
3 Io/ 15 te Poitiers uit een aanzienlijke Romeinse familie in Gallie geboren zijn en opgevoed zijn in het neoplatoonse denken. Verder is bekend dat hij in het huwelijk trad en
het waarschijnlijk bracht tot een hoge positie
in de rij ksambtenarij . Op ongeveer 40 j arige
leeftijd maakte hij, bezig met de vraag naar 's
mensen bestemming en een antwoord daarop
zoekend in de bijbel, een bekeringsproces
door, liet zich dopen en werd ca. 351/52 tot
bisschop van de stad gekozen. In de eerste
jaren van zijn ambt schreef hij, met de bedoeling zijn gelovigen eenjuist beeld van God uit
de openbaring bij te brengen, zijn Commentaar op het evangelie van Matteiis. Zoals zoveel
schrijvers in het Westen ging Hilarius hierin
voorbij aan de in deze streken nog weinig
bekende trinitarische en christologische controverse met Arius en diens vele volgelingen
en de oplossing daarvan die het concilie van
Nicea in 325 had opgelegd (»Athanasius) . In
dit geschrift herkent men dan ook de westerse, tot dan toe archaische theologie, waarin de
relaties binnen de Drieeenheid nog onscherp
en voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Pas in 3 56 werd Hilarius betrokken bij de
kerkpolitieke controverses die de Kerk na het
concilie van Nicea teisterden. Door een viertal partijen, elk met een rijkspolitieke kleur,

werd de definitie van Nicea over de wezensen godgelijkheid van de Zoon (jezus) aan de
Vader, verschillend uitgelegd. Had de ene
partij een sterkere politieke steun dan de andere, dan volgden reeksen verbanningen van
tegenstanders-bisschoppen. Zo werd ook Hilarius door de anti-Niceense metropoliet (bisschop van de voornaamste stad in de provincie) van Gallie, Saturninus van Arles, en de
ariaanse keizer Constantius op grond van zijn
overtuiging in 3 56 uit Gallie verdreven en
naar Phrygie verbannen. Gunstig gevolg van
dit ongemak was, dat hij — als een van de
eersten en zeker de scherpzinnigste van het
Westen — vooreerst in contact kwam met de
veel speculatievere, oosterse theologie en vervolgens als deelnemer aan synodes aldaar
goed op de hoogte raakte van de theologische
nuances. Resultaat waren enkele belangrijke
theologische en historische werken, waardoor men in het Westen bekend en vertrouwd werd met en vooral geleid werd in
het struikgewas van de razend ingewikkelde
theologische formuleringen: Liber de synodis
seu de fide Orientalium (Over de synoden [in
het Oosten] of het geloofsinzicht van de oosterse Kerken; 358-59) en vooral De fide contra
Arianos (Uiteenzetting van het geloof tegen
de arianen), gewoonlijk De Trinitate (Over
de Drieeenheid; 3 5 6- 59) genoemd. Pogingen
van zijn kant om bij Constantius te Byzantium tussen de partijen in het Oosten te bemiddelen mislukten en in 360 werd de westerse `ordeverstoorder van het Oosten' naar
Gallie teruggestuurd. Daar wist hij op een
synode in 361 to Parijs de afzetting van Saturninus te bewerken. In datjaar stierf ook Constantius. Het lukte Hilarius niet Auxentius, de
ariaanse bisschop van Milaan, van zijn zetel te
verdrijven, omdat die zich bij een verhoor op
last van de katholieke en tolerante keizer Valentinianus in een overigens zeer onduidelijke
formule toch weer voor de Niceense belijdenis uitsprak. Het was uiteindelijk vooral de
verdienste van Hilarius, bij wie alle polemische en theologische werkzaamheid in dienst
stond van zijn pastoraat, dat het Westen bui-
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ten de greep van de niet-rechtzinnige, ariaanse leer bleef en dat men er de eenheid bewaarde. In 367 stierf Hilarius. Naast de genoemde
werken liet hij onder andere nog een Commentaar op de psalmen en een Liber mysteriorum
na, waarin hij oudtestamentische gegevens
typologisch duidt in de richting van het
Nieuwe Testament. Hij was het die vanuit
het Oosten in Gallie het zingen van hymnen
in de liturgie invoerde. Van zijn hymnen zijn
slechts enkele fragmenten bewaard gebleven:
twee abecedarische hymnen op de Drieeenheid en de doop, en een op Jezus' strijd tegen
de duivel.
Een van de grootste bisschoppen van het
Westen, >>Martinus van Tours (Sint Maarten),
was Hilarius' leerling. Deze werd door Hilarius in de clerus van zijn bisdom opgenomen
en tot priester gewijd. Totdat hij zelf tot bisschop van Tours gekozen werd bleef Martinus zijn medewerker. Leonnius (Saint Lienne), Justus van Limoges en een vrouw
Trojecia (of Troecia; Sainte Triaise), een recluse (vrijwillig ingesloten >>maagd), zouden
eveneens leerlingen van Hilarius geweest zijn.
Hilarius wordt de `westerse >>Athanasius' genoemd. Hij miste echter diens scherpzinnigheid en klaarheid. Zijn werken zijn dan ook —
zoals bij meerdere westerse auteurs van de
tweede helft van de 4e eeuw het geval is —
verre van duidelij k en vaak vol herhalingen
en te lange perioden. Daar staat tegenover dat
hij zich eerder in een bijbelse taal uitte dan in
een van filosofische wendingen doorspekte,
cerebrale spreektrant. Hij wilde liever het
woord van God tot het hart dan de redenering tot het verstand van zijn gelovigen laten
spreken, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat geloof en verstand elkaar niet bijten. De plaats van Hilarius' feest in de kalender is 14 januari. In 18 S I werd hem de titel
van >>kerkleraar verleend. Hij wordt voorgesteld als bisschop met staf en mijter (>>clerici) .
Een boek duidt op zijn kwaliteit als leraar, de
door hem overwonnen draak of slang op de
ketterij van Arius.
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Slechts weinig afbeeldingen van Hilarius
zijn bewaard gebleven. Men vindt hem als
bisschop met een staf op een 12e-eeuwse
sculptuur aan de gevel van de Notre-Damela-Grande te Poitiers; met boek op een schilderij 1499 van Cristoforo Caselli en een werk
ca. 1715 van Ballestra in de dom te Parma, en
met het ondier op een paneel 1367 van Meester Theoderik in de Kreuzkapelle te Karlstein. Bewaard bleven een kleine 12e-eeuwse
cyclus aan een sarcofaag in de Saint-Hilairela-Celle te Poitiers en een met zeven miniaturen ca. 1395 in het Legendarium van Nicola
de Bologna.
Beumer 1952; Karl 1929; Smulders 1 944.

werd in 1098
te Bermersheim bij de Disibodenberg geboren. Zij was de dochter van graaf Hildebert
van Bermersheim. In 1147/50 stichtte zij, als
religieuze gevormd in een groep vrouwen
rond Frau Jutta van Spanheim (eerste kwart
12e eeuw), een klooster op de Rupertsberg
bij Bingen, waarvan zij tot haar dood in 1 179
abdis was. Haar monialen leefden er volgens
de regel van >>Benedictus. Van jongsaf zag
Hildegard in de grote door haar verwoorde,
wellicht als literaire schemata op te vatten visioenen de christelijke openbaring uitgebeeld. Na aarzeling kwam zij ertoe deze neer
te schrijven en te duiden in haar bekendste
geschrift, een boek met de titel Liber scivias
(Als je de weg [naar God] wist'; 1 141-5 I), om
later alles nog eens te hernemen in Liber divinorum operum (Over de werken Gods; I16373). Daarnaast schreef deze 'profetissa teutonica' (Duitse profetes) met gezag over ethische, medische en natuurwetenschappelijke
onderwerpen, dichtte en componeerde ze liederen en correspondeerde ze in meer dan 300
brieven met pausen, bisschoppen en vorsten.
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Waar het nodig was keerde zij zich in preken
tegen misstanden. Het is niet onmogelijk dat
Hildegard, die zich ondanks haar labiele gezondheid in haar kloosters en daarbuiten
overal mee bemoeide, in het door haar geleide scriptorium van Rupertsberg zelf aanwijzingen heeft gegeven voor illustraties bij haar
visioenen, beschreven in het Liber scivias. Deze miniaturen dragen naast traditionele,
vooral ook heel eigen en oorspronkelijke iconografische kenmerken en wemelen van
vondsten in onderwerp en kleur (altijd significatief geladen) . Hildegard stierf op I'7 september i 17 op de Rupertsberg; haar relieken rusten in de voormalige kloosterkerk te
Eibingen.
De monniken Gottfried en Theoderik schreven een Vita, waarin zij veel autobiografisch
materiaal van Hildegard verwerkten. Pogingen in de 13 e en 14e eeuw om haar heiligverklaring in Rome te bewerkstelligen mislukten. Toch wordt zij, zonder proces dus, vanaf
de I Se eeuw in het Romeinse martyrologium
als heilige genoemd. Op het einde van de i 9e
eeuw — na een periode van bijna verdwenen
belangstelling — begon een Hildegard-revival, aangezet door de uitgave van haar
werken in 1882 door de geleerde historicus en
archeoloog, de benedictijn en kardinaal JeanBaptiste Pitra in het 8e deel van de Analecta
Sacra van Montecassino. Sindsdien verschenen naast een editie van de Scivias in het Corpus Christianorum (met reprodukties van de
miniaturen) en vertalingen van haar werken
verschillende belangrijke studies. Ook bij een
breder publiek nam de belangstelling toe. Bij
haar eeuwfeest in 1898 bleek onder meer uit
het grote gedenkboek dat er pogingen werden gedaan de visionaire (niet: mystieke) Hildegard vooral in Duitsland, zeer ten onrechte, voor de kar van een zeer behoudsgezinde
beweging te spannen: was alles maar zoals in
de tijd van Hildegard! Haar feest valt op 17
september.
Vroege afbeeldingen van Hildegard vindt
men in codices van de twee grote werken (ca.

1165 en begin 13e eeuw; het eerste met de
Scivias te Wiesbaden ging in 1945 verloren)
en op een altaarantependium 123 o uit Rupertsberg (nu in het Musee Cinquantenaire te
Brussel). Cycli zijn bewaard op kopergravures 1670 van Kilian en Umbach. Herleefde
belangstelling voor Hildegard in de Zoe eeuw
bracht naast de nieuwe uitgaven en studies
moderne afbeeldingen: muurschilderingen in
de abdijkerk te Eibingen uit 1907-13, in de
kerk te Bingen uit 1924 en te MannheimKafertal uit 1935.
Er is in 1664 een anoniem schooldrama aan
Hildegard gewijd, in 1923 door Kii.ppers een
roman en in 1942 door Hunermann een vertelling. Tijdens het Holland Festival in 1982
werden teksten en melodieen door `Studio
Laren' weer ten gehore gebracht.
Bent 1981; Bruck 1979; Dronke 1984; Keller 1 933;
Van Laarhoven 199o; Mulder 1982; Otto 1 97 6/77;
Schomer 1 937.
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H I P P 0 L Y T U S is de naam van minstens drie
heiligen, die in zoverre iets met elkaar te maken hebben, dat een van hen de figuur is
waarop de anderen teruggaan. Dat is Hippolytus van Rome, de eerste tegen-bisschop aldaar (217-3 5), om de middeleeuwse term `tegenpaus' maar niet te gebruiken voor een
Romeinse bisschop uit de eerste helft van de
3e eeuw. Op hem gaan de legendarische martelaren HIPPOLYTUS VAN PORTO (Portus
Romae, even ten noorden van Ostia aan de
monding van de Tiber) en H I P P O L Y T U S D E
SOLDAAT terug.
HIPPOLYTUS VAN ROME, afkomstlg uit
het Oosten, was een zeer onderlegde, in zijn
geschriften het Grieks hanterende priester, in
dienst van de gemeente te Rome, een gemeente die zeker in de eerste helft van de 3e
eeuw nog uit vele Grieks sprekende christe-
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nen bestond. Misschien was hij een leerling
van de eveneens uit het Oosten afkomstige
»Irenaeus van Lyon. Hij bestreed Romeinse
`theologen' die een in die dagen gesteld dilemma (hoe is de Drieeenheid mogelijk als
God een is) oplosten door aan te nemen dat er
in een en dezelfde God verschillende 'lagen'
(modi, bestaanswijzen) zijn (modalisme).
Hippolytus keerde zich hier fel tegen omdat
naar zijn mening daardoor de Vader als het
ware in de Zoon (Jezus) verschenen zou zijn
en — een absurditeit van de hoogste orde — dus
geleden zou hebben (patripassianisme) . Zelf
echter werd hij, omdat hij naar de andere
kant doorsloeg en de Zoon als ondergeordend en dus, naar men aannam, als de mindere van de Vader beschouwde, aldus een wegbereider van het arianisme van het einde van
de 3e eeuw (»Athanasius) . Toen na de dood
van de eerzuchtige bisschop Victor I diens
opvolger Zephyrinos de priester Calixtus,
een gewezen slaaf en sociaal de mindere van
Hippolytus, tot zijn secretaris koos en Hippolytus dus gepasseerd werd, liet deze zich door
zijn aanhang in de gemeente tot tegen-bisschop kiezen. Een schisma in de Romeinse
gemeente was daarmee een feit. Hippolytus
weerde zich door Calixtus te beschuldigen

heretische werken is de, in i88 5 op de Athos
teruggevonden Refutatio omnium haeresium
(Weerlegging van alle ketterijen), ook wel
Philosophoumena genoemd, het belangrijkst.
Het werk werd aanvankelijk aangezien voor
dat van de grootste denker van zijn tijd, Origenes, die de auteur overigens bij diens
bezoek aan Rome nog heeft horen preken.
Het belangrijkst waren Hippolytus' exegetische werken, maar daar is slechts weinig van
bewaard: het oudste, bewaard gebleven exegetisch geschrift Commentaar op Daniel 204 en
het eerste stuk van een, in een Georgische
vertaling overgeleverd Commentaar op het
Hooglied. Van een Egyptische kerkorde, in het
Koptisch bewaard, werd in het begin van deze eeuw aangetoond dat het een authentiek
werk van Hippolytus is. Het wordt sindsdien
de Canones Hippolyti of Apostolike paradosis
(Overlevering der apostelen) genoemd; het is
het oudste leerboekje over kerkelijk recht,
ethiek en liturgie. Tenslotte is er een Wereldkroniek, vanaf de schepping tot 234, waarin
hij de onjuistheid tracht aan te tonen van het
chiliasme (de verwachting van een concreet
duizendjarig rijk onder heerschappij van Jezus, voor het einde van de wereld, ten onrechte gebaseerd op Apoc. 20,4-8).

van modalisme en patripassianisme, en Ze-

Een voor een groot deel niet meer te ont-

phyrinos laksheid in de huwelijkswetgeving
(geoorloofdheid van het huwelijk van een
slaaf/slavin met een vrije persoon) en in de
boetepraktijk voor de voeten te werpen. Pas
onder diens tweede opvolger, Pontianus, die
tijdens een vervolging samen met hem door
keizer Maximinus Thrax naar Sardinie werd
verbannen en daar afstand deed van zijn
ambt, legde ook Hippolytus zich bij een verzoening neer en raadde hij zijn aanhang aan
de eenheid in de Kerk te herstellen. Beiden
stierven kort daarop in verbanning en werden te Rome op 13 augustus 235/36 begraven
in het naar Hippolytus genoemde coemeterium aan de Via Tiburtina.
Van Hippolytus rest nog een aantal
werken: onder meer een dogmatisch geschrift Over de antichrist ca. 200. Van zijn anti-

warren kluwen van ontleningen, verwisselingen en versmeltingen is er de oorzaak van
geweest dat men in de oudheid meerdere
Hippolyti heeft vereerd. Men telt er in totaal
twaalfi De twee genoemden, HIPPOLYTUS
VAN PORTO en DE SOLDAAT, zijn de belangrijkste. Zeer gecomprimeerd volgt hier
een schoolvoorbeeld van een hagiografische
knoop. Waarschijnlijk zijn in de zgn. Passio
Polychronii ca. 3 5o en in de I ie, levendige en
kleurrijke hymne in het Peristephanon (» Agnes, »Cassianus) van de Spaanse dichter Prudentius (overigens niet helemaal juiste) berichten over Hippolytus van Rome vermengd met elementen uit de mythe van de
Kretensische prinses Phaidra en haar ongelukkige schoonzoon Hippolytus, die op de
vlucht door zijn op hol geslagen paarden
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werd gedood. Resultaat was een uitgebreide
vertelling over een marteling van Hippolytus
met als hoogtepunt het uiteenrukken van zijn
lichaam door een koppel paarden. Het is niet
onmogelijk dat de localisering in dit verhaal —
op het strand bij Ostia — aan de Porta Romana (haven van Rome) er de oorzaak van was
dat bisschop Hippolytus in verband gebracht
werd met een aldaar gedood koppel christenen, Herculanus en Taurinus, en met hen als
`Dritte im Bunde' aldus `Hippolytus van Porto' is geworden. De nabijheid van het graf
van bisschop Hippolytus te Rome bij dat van
de beroemde diaken »Laurentius en bet bijna
samenvallen van hun beider feestdagen (I 3 en
To augustus) zijn vermoedelijk aanleiding geweest tot een hagiografische 'contaminatie':
een officier (die de naam Hippolytus kreeg)
moest Laurentius bewaken, liet zich bij het
zien van zoveel standvastigheid met zijn
trawanten en met zijn hele gezin, zijn min
Concordia incluis, dopen, en onderging na
Laurentius' begrafenis de marteldood. Hij
had onder meer een geseling en een marteling
met hekels te verduren, waarna uiteindelijk
de dood met de paarden: waarmee `Hippolytus de Soldaat' was 'geboren'.
Hippolytus van Rome is in het Westen lang
vergeten geweest. Al in de 4e eeuw blijkt
men slecht over hem geinformeerd; wellicht
vanwege zijn schismatieke `setting' in de
kerkgeschiedenis. Toch eerde zijn gemeente
hem met een marmeren beeld (Vaticaanse
Musea), dat in I SS I in zijn grafkamer werd
teruggevonden. Het draagt een inscriptie met
een (onvolledige) lijst van zijn werken en een
schema met zijn berekening van de paasdatum. In het Oosten bleef men Hippolytus
vereren en hoogschatten. Men waardeert
hem nu vooral vanwege de grote kennis die
men dankzij zijn werken kon vergaren over
de tradities in het christendom van de eerste
anderhalve eeuw.
Hippolytus van Porto bleef een weinig bekende figuur. De Soldaat echter werd in de
middeleeuwen zeer vereerd, met name als pa-

troon van de cipiers en als beschermer van de
paarden. Zijn relieken maakten een grote
zwerftocht door Europa, langs Saint-Denis te
Parijs over Salzburg en Tegernsee naar Sankt
Polten (het oude Romeinse Cetium, het
middeleeuwse Sanpolitanum, ten westen van
Wenen; Polt = Hippolytus), waar wellicht
ca. 800 het benedictijnerklooster Sankt Hippolyt werd gesticht. Hij werd vanaf de 13 e
eeuw voorgesteld als een jonge soldaat met
een martelaarskruis, soms met als attribuut
vier paarden. Zijn feest viert men op dezelfde
dag als dat van de bisschop: 13 augustus.
Twee monumenten uit de oudheid zijn
van de bisschop Hippolytus bekend: de vermelde statue ca. 224 in de Vaticaanse Musea
in de houding van een filosoof met een volumen (boekrol), en een bericht van Prudentius
in hymne II over een muurschildering van
het legendarische martyrium (met de paarden) die hij te Rome bij het graf zag en die hij
beschrijft. Verder werd Hippolytus in het
Westen slechts zelden afgebeeld: op een 4eeeuwse sarcofaag in de kathedraal te Apt
(Vaucluse) en op goudglaasjes (in bodembekers ingegoten portretjes of kleine scenes).
Na 6e-eeuwse mozaieken in de San Apollinare Nuovo te Ravenna en de San Lorenzo al
Verano te Rome, is zijn afbeelding een uitzondering: met Johannes de Doper, »Barbara
en bisschop Erhard van Regensburg (ca. 700;
volgens haar Vita de missionaris die »Odilia
doopte) op de buitenzijde van de altaarvleugels 1521 van Schaffner in de Miinsterkerk te
Ulm. In het Oosten heeft het i I e-eeuws Menologion van Basilius ii een miniatuur met
een onthoofdingssce'ne. Alsjonge vrijstaande
figuur met een dunne baard is hij afgebeeld
op fresco's in de kerken te Gratsjanica en Staro Nagoritsjino (Servie) uit de i4e eeuw.
Hippolytus uit Porto werd slechts afgebeeld op een theatraal schilderij 1735/39 van
Giaquinto in de San Giovanni Calibita te Rome, waarheen in de 9e eeuw zijn relieken
werden overgebracht. Men ziet een triomf
van Hippolytus, Herculanus en Taurinus te
midden van engelen.

HUBERTUS

De Soldaat, populair in de middeleeuwen,
verschijnt voor het eerst in de i3e eeuw: in
Byzantijnse hofkledij op een mozaiek in de
San Marco te Venetie, met kroon, zwaard,
schild en vaandel op een miniatuur 1320-25
in het Sankt Florian-Missaal en in een harnas
met een lans op een fresco ca. 1250 in de
genoemde San Lorenzo te Rome. Een 15eeeuws beeld in de kathedraal te Vich (Catalonie) toont hem met een zwaard, en een glasraam ca. 1405 in de kerk te Friedersbach
(Oostenrijk) zwaar bewapend te paard. Met
martelwerktuigen poseert Hippolytus op een
paneel ca. 1 Soo van de Meester van het Bartolomeus-altaar in het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen. In Italia komt hij voor vanaf
de I Se eeuw; men denke aan een paneel 1435
van Bicci di Lorenzo in de Sant'Ippolito te
Bibbiena en een schilderij ca. I Soo van Moretto da Brescia. De afbeelding op een glasraam 1470/85 in de kerk te Ambierle (Loire;
een naakte heilige met geheven handen, vanwaar koorden naar vier kleine paarden aan
zijn voeten leiden) houdt het midden tussen
een voorstelling van een heilige met attributen en een miniatuur-martelscene. Deze martelscene waarop de heilige, meestal ontkleed,
aan armen en benen door touwen met de dissels van vier, soms bereden paarden, verbonden is was gewild: onder meer een plafondschildering ca. 1200 in de kapittelzaal van het
klooster Brauweiler (bisdom Keulen); 13 eeeuwse miniatuur in het Breviarium van Parijs en een muurschildering ca. 1450 in de
kerk te Over Draby (Denemarken; nu gekleed) . Het bekendst is de triptiek van Dirk
Bouts in de Sint Salvator te Brugge (na 1 502) .
Afgebeeld werd de marteling, met de stichter
en stichteres (Hippolyte de Berthoz en Elisabeth van Keverwijck) en keizer Decius met
gevolg op de zijluiken. Een onthoofding ziet
men slechts zelden: schilderij ca. 156o van
Gambara in de kapel Santa Maria della Grazie
bij Mantua. Een cylus in reliefs ca. I S I o bevindt zich in de kerk te Tamara (Spanje).
De historicus Flodoard van Reims nam in
zijn epos in hexameters De triumphis Christi
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apud Italiam ca. 925 een door hem geschreven

gedicht op Hippolytus de Soldaat op.
Amore 1 954; Bovini 1 943; Reutterer 1947; Rossi
1882; Wendel 1 937/3 8 ; Wodka 1950.

geboren ca. 665,
was missionaris in Brabant en de Ardennen
voordat hij bisschop van Maastricht-Tongeren werd. Met het gebeente van zijn, volgens
de legende, leermeester en voorganger »Lambertus verplaatste hij in 7I8/i9 deze bisschopszetel naar Luik. Hubertus stierf in 727.
In 825 werden zijn relieken overgebracht
naar de abdij Saint-Hubert in de Ardennen,
waarheen men te zijner ere pelgrimeert.
Sinds de i I e eeuw, toen een legende, die op
naam stond van Eustachius, een Romeinse
generaal-martelaar uit de tijd van keizer Hadrianus (117-38), op Hubertus werd overgedragen, kent iedereen hem van de jachtpartij
die onderwerp is van deze legende. Hubertus
zou op een Goede Vrijdag, waaropjagen verboden was, in een wildejacht een hert achtervolgd hebben en zich bekeerd hebben toen
hij, op het punt het dier tenslotte neer te
schieten, zag dat het een kruis tussen het gewei droeg.

HUBERTUS VAN LUIK,

Vooral door de Hubertusorden van ridders
en jagers, die in de I e eeuw opbloeiden en
waar er nog altijd een van bestaat, werd Hubertus populair in heel Noord-Europa, waar
hij iedereen en alles rond dejacht beschermt,
maar ook helpt tegen hondsdolheid. Zijn attributen zijn hert (met kruis), een bond, en
een stola, die hij van een engel zou hebben
ontvangen en die bij hondsdolheid bij de getroffenen werd opgelegd. Hij wordt afgebeeld als bisschop of als Jager. Zijn feestdag is
3 november, waarop men in streken in de
zuidelijke Nederlanden broodjes ('hupkes')
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zegent, die door mensen en vee gegeten worden om verschoond te blijven van ziekten.
Het meest was de jachtscene onderwerp
voor schilders en tekenaars; men denke aan
een miniatuur ca. 1440 in het Getijdenboek
van Catharina van Kleef; een werk ca. 166o
van Jan Bruegel de Oude en een schilderij
1892 van Rauber. Pisanello schilderde in de
eerste helft van de I S e eeuw het visioen van
Sint Eustachius, de heilige wiens naam in
zuidelijke landen aan de jachtpartij verbonden bleef. Hubertus-cycli bevinden zich als
13 e-eeuwse muurschilderingen in Sint Huibrechts-Hern, in I S e-eeuwse handschriften
(Bibliotheque Nationale te Parijs en de Kon.
Bibliotheken te 's-Gravenhage en Brussel) en
op reliefs tweede helft i 8e eeuw van Evrard
aan de koorbanken van de abdijkerk van
Saint-Hubert in de Ardennen.
Belgische componisten eerden de heilige:
een oratorium ca. 1945 van Torck, een symfonisch gedicht ca. 1955 van Boedijn, werken
voor koor en orkest van Defossez/Liebrechts
1933 en De Middeleer 1935, een cantate van
Herberigts en een lyrisch tafereel van Jongen,
beide uit 1909.
De Dijn 1972; Huygebaert 1949; Martin z j.

IGNATIUS VAN ANTIOCHIE werd in 69/
70 bisschop van deze stad aan de Orontes. Hij

zou er dit ambt als tweede Ana de apostel Petrus (Gal. 2,1 I-14) hebben bekleed. Over deze bisschop is niet meer bekend dan dat hij
onder keizer Trajanus ca. i i o te Antiochie
vanwege zijn christen-zijn `ad bestias' veroordeeld werd: als volksvermaak moest hij
voor de wilde dieren geworpen worden. Hij
werd daarvoor onder bewaking van tien
beestachtig optredende soldaten — luipaarden,
noemt hij hen — naar Rome gevoerd. Wat
hem in de gemeenten overkwam in de Klein-

aziatische steden die men aandeed, geeft een
goed beeld van de attente en zorgzame wijze
waarop christenen in het begin van de 2e
eeuw met elkaar omgingen. Vanuit Antiochie volgde men hem bezorgd en werd een
gezantschap naar de gemeente te Rome gestuurd met het verzoek hem goed te ontvangen. Vanaf Efeze en Smyrna werden hem
Crocus en Burrus als helpers toegewezen en
in Philippi werden Zozimus en Rufus zijn
lotgenoten. Te Smyrna, waar men enig oponthoud had, maakte Ignatius niet alleen
kennis met »Polycarpus, de bisschop aldaar,
maar ook met een aantal vrouwen die in de
gemeente actief waren: Tavia, die een huisgemeente leidde, Alke, Daphne (wellicht ongehuwde vrouwen of weduwen) en Eutekos,
de vrouw van Epitropos. Het blijkt dat hij in
de Aziatische steden hartelijk werd ontvangen en door velen uit andere gemeenten in de
omgeving werd bezocht en bemoedigd. Deze en enkele andere details over de reis wat
betreft Klein-Azie zijn tot aan Neapolis (in
Macedonia?) bekend uit een zevental brieven,
die Ignatius gedurende de reis schreef aan gemeenten die hij bezocht en waarin hij hen
dankte en onderwees. Zijn medebisschop Polycarpus van Smyrna verzamelde de brieven
tot een corpus, dat als de belangrijkste van de
collectie `apostolische vaders' (geschriften
van auteurs die de apostelen nog gekend zouden hebben) geldt. Ook komen zijn karakter
en de aard van zijn vroomheid in de, soms in
een gepassioneerde toon gezette brieven naar
voren: een hartstochtelijke man, die voor alles zijn Heer dient (Jezus' naam stond in zijn
hart geschreven, zegt hij zel f , de vrede in de
gemeenten wil bewaren en vurig verlangt
naar het martelaarschap: `Ik ben tarwe van
God', schrijft hij, `en door de tanden van de
dieren word ik gemalen opdat ik zuiver
brood van Christus zal blijken te zijn.' Ignatius is — in ieder geval voor r 17 — omgekomen in het Amphitheatrum Flavii, het Colosseum (zo genoemd naar een 36 meter hoog
beeld van Nero in de omgeving), waarheen
uit de hele wereld gevangenen werden aangevoerd voor de wedstrijden.

IGNATIUS VAN ANTIOGHIE

Ignatius schreef vanuit Smyrna aan de gemeenten te Efeze, Magnesia, Tralles en Rome (met de dringende boodschap niets te
ondernemen om zijn martelaarschap te voorkomen) en vanuit Troas aan die van
Philadelphia en Smyrna, en aan Polycarpus.
De brieven horen tot de oudste getuigenissen
over `monarchisch' geleide gemeenten (»clerici) : de bisschop, die van God door Jezus (die
`de eigenlijke bisschop van allen is') zijn
macht heeft ontvangen, is de enige authentieke verkondiger, bedienaar van de sacramenten en de bestuurder van de gemeente. Hem
staat een college van priesters en diakens bij.
Ook leveren deze documenten een schat aan
gegevens over nuances en ontwikkelingen in
de christelijke overtuiging en praxis uit de
tijd, kort na het optreden van de apostelen,
waarin de kerk-vorming (ook wel `Fruhkatholizismus' genoemd) op gang kwam.
Ignatius wordt beschouwd als de `wader van
de orthodoxie', een betrouwbare getuige van
de interpretatie van het evangelie. De Grieken noemen hem vanouds `Ho theophoros'
(drager van God), een erenaam die hij daar
gemeen heeft met Simeon (Luc. 2,25-35).
Zijn lichaam zou naar Antiochie zijn overgebracht. »Hieronymus heeft zijn graf op een
coemeterium bij de Porta Daphnica aldaar
bezocht. Tijdens de invallen van Perzen en
Saracenen ca. 600 zouden de relieken naar
Rome overgebracht zijn, waar zij geacht
worden te rusten in de San Clemente. Ignatius wordt in het Oosten gevierd op 20 december; in het Westen op i februari; daarnaast viert men verschillende data waarop
zijn relieken verplaatst werden (translatiefeesten) .
Ignatius is voorgesteld als een oude man in
bisschoppelijk gewaad met een volle witte
baard: mozaieken in de kathedraal te Faras
(Egypte) uit ca. 76o en in de Hagia Sophia te
Istanbul uit ca. 895 (nu ook met omophorion,
de bisschoppelijke, witte stola met grote donkere kruisen) . Te midden van andere grote
kerkleiders (hierarchen) vindt men hem op
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fresco's of mozaieken in de kloosterkerken te
Asinou (Griekenland) uit ca. i ioo en in het
Protaton-klooster op de Athos uit ca. 1310.
In het Westen komt zijn, op die van het Oosten georienteerde afbeelding in Italie voor op
mozaieken in de Cappella Palatina te Palermo uit de I2e eeuw en in het baptisterium te
Florence uit ca. 13 Jo; enkele malen ook op
altaarstukken zoals op dat van Botticelli uit
1483. In het Noorden ziet men zijn gestalte
zelden: beeld 1230 aan het zuidelijke portaal
te Chartres en sculptuur 1 772 van Jurcker aan
de gevel van de Sankt Ignaziuskirche te
Mainz (met leeuwen als attributen) .
De oudste scene van zijn marteldood
wordt in het Oosten bewaard op een miniatuur ca. 995 in het Menologion van Basilius
II, dat ook een afbeelding heeft van de translatie van de relieken van de heilige. Twee
leeuwen bespringen — een bij zijn hoofd, een
andere bij zijn voeten — de bisschop in vol
ornaat op een fresco 1 S i 2 in het Lavra-klooster op de Athos en een uit 15 99 in de Stephanoskerk te Nesebar (Bulgarije). In het
Westen komt de episode niet voor de 16e
eeuw voor: een anoniem, 16e-eeuws fresco in
de Andreaskerk te Antwerpen en schilderijen
ca. 1620 van Kreuzfelder en van Roelas. Piastrini schilderde op een werk ca. 1710, dat in
de San Clemente te Rome hangt, een veroordeling van Ignatius door keizer Trajanus.
Op de tekst over de naam van Jezus in zijn
hart gaat de voorstelling terug waarop vereerders Ignatius' hart uit zijn boezem halen
(predella ca. 1490 van Botticelli) of die waarop het teken IHS (» Bernardinus van Siena,
Ignatius van Loyola) op het hart van de door
leeuwen aangevallen martelaar geschreven
staat.
In de Panegurikoi ca. 390 van »Johannes
Chrysostomus is een glanzende Laudatio te lezen die hij op zijn voorganger Ignatius hield.
Chatzinikolaou 1971; Klijn 1966; Paulssen 1978.
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IGNATIUS VAN LOYOLA, stichter van de
jezuietenorde, werd in 1491 geboren op het
kasteel Loyola in Baskenland. Inigo Lopez de
Loyola — zo was zijn Spaanse naam — stamde
uit het adellijke Baskische geslacht Onaz y
Loyola. Na een opvoeding aan het hof werd
hij in I5 I8 officier in het leger van de koning
van Navarra. Bij een belegering van Pamplona raakte hij in 1521 gewond. Tijdens het
herstel van de verwonding las hij op Loyola
de 14e-eeuwse Vita Christi van de kartuizer
Ludolf van Saksen en de Legenda Aurea van
Jacobus de Voragine (1255-66) en kwam onder de indruk van de Moderne Devotie (een
vorm van laat-middeleeuwse, Noordeuropese, humanistische vroomheid), waarna hij te
Manresa een mystieke ommekeer doorleefde.
Na een bedevaart naar Palestina besloot hij
zijn leven aan de kerk te wijden en ging in
Parijs van 1 528 tot 1 53 S filosofie en theologie
studeren. Op het einde van die periode vielen
de eerste aanzetten tot de stichting van de
`Societas Jesu' . In Venetie in 1537 priester gewijd, vertrok Inigo naar Rome waar hij zijn
in 1540 goedgekeurde orde uitbouwde. Deze
verspreidde zich al tijdens zijn leven in een
razend tempo over de oude en de nieuwe
wereld. Hij stierf in I S S6 te Rome, waar zijn
gebeente sinds I S 87 in de eerste grote barokkerk, I1 Gesu, rust. Ignatius' Exercitia Spiritualia (1522-1547), neerslag van de ervaringen te
Manresa en basis voor de `theologie' van de
orde, vormen zijn voornaamste werk, dat
duizenden geestelijk gevormd heeft.
Ignatius en zijn societeit stelden zich in
dienst van Jezus, van wie christenen geloven
dat hij in zijn Kerk voortleeft. Deze dienst,
die als een mystieke beleving ervaren wordt,
zocht men in concrete situaties: bekering van
de nieuwe wereld, re-katholisering van Europa en opvoeding van de jeugd. Daar ligt de
reden van het succes van de orde, van de invloed op vrijwel alle terreinen van de cultuur, maar ook van de afkeer die vaak gewekt

werd: men verdacht jezuieten, soms terecht
en meestal ten onrechte, van achterbakse kuiperijen en machinaties bij vorsten en vorstinnen, van wie zij biechtvaders zouden zijn geweest (Rene Fulop-Miller, Macht and
Geheimnis der Jesuieten. Eine Kultur- and Geistesgeschichte, Berlijn 1929).
Ignatius werd in 1609 zalig, in 1622 heilig
verklaard. De Contrareformatie, het barokke
sentiment en de moderne spiritualiteit en
ethiek zijn zonder Ignatius en de zijnen ondenkbaar. Enkele grote leden van zijn (met
opzet uitsluitend mannelijke) orde waren de
missionarissen Franciscus Xaver(ius) ca. 1 545
en Petrus Kanijs (Canisius) ca. is S S uit Nijmegen; geleerden aan het keizerlijk hof te
China: Matteo de Ricci ca. 1595 en de Nederlander Ferdinand Verbiest ca. 1670; de
theologen Robertus Bellarminus ca. 1600 en
Francisco de Suarez ca. 1600; de grondlegger
van de moderne hagiografie: de Zuidnederlander Johannes Bolland ca. 165o; de encyclopedische Athanasius Kircher ca. 166o; de
dramaturg Jacob Bidermann ca. 1620 (j ezuietentoneel als voortzetting van het schooldrama); de heilige jongemannen »Aloysius van
Gonzaga, Johannes Bergmans en Stanislaus
Kostka (vaak met een hagiografisch vertekend levensbeeld); uit de nieuwste tijd de
voortreffelijke bisschop — op de grens van
`katholische Aufklarung' en Romantiek —Johann Michael Sailer ca. i 800 en in de Zoe
eeuw de archeoloog en zooloog Pierre Teilhard de Chardin ( 1955). In de 17e eeuw
begon met de jansenisten- (»Augustinus) en
ritenstrijd (rond voor die tijd verregaande,
door jezuieten voorgestelde en verdedigde,
liturgische aanpassingen in het Verre Oosten)
een massieve aanval op Ignatius' orde, die in
de 18e eeuw leidde tot uitdrijving van alle

Andrea Pozzo, Verbreiding van
het vuur der goddelijke liefde door
de Societasjesu van Ignatius van
Loyola, gewelffresco, 16 9 1 94,
-

in de San Ignazio to Rome.
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jezuieten uit vele landen en in 1773 tot de
opheffing van de orde door Clemens x i v.
Toch bleven in Oostenrijk en Duitsland enkele leden van de orde achter. Uit deze kleine
rest herleefde vanuit Wit-Rusland na ruim
een kwart eeuw de societeit, die in 1814 weer
formeel 'hersteld' werd. De Nederlander Johannes Philippus Roothaan, de eerste nieuwe
ordegeneraal, werd de 'tweede stichter' genoemd. Op alle terreinen van de wetenschap
hebben jezuieten zich in de loop der eeuwen
onderscheiden. Ignatius' feestdag is 3 I juli.
Ignatius' fysionomie is waarschijnlijk voor
altijd bepaald door zijn dodenmasker: hoog
bollend voorhoofd, haakneus en kleine snor
(schilderijen van Del Ponte midden 16e eeuw
en Sanchez Coello nit 15 8 5). Hij draagt de
zwarte toga talaris (priesterkleed), soms met
mantel en Romeinse baret, of het kazuifel:
Zurbaran, schilderij ca. 164o en Egid Quinn
Asam, sculptuur 1738 in de Ursulinenkirche
te Straubing. Ignatius' attributen zijn banderollen met teksten, het s j -devies `Ad maiorem dei gloriam' (Tot meerdere eer van God)

afgebeeld is vanaf het begin bepaald en tot in
de i 8e eeuw vastgelegd door sentiment en
vormentaal van de late barok en door de propagandistische pogingen de canonisatie in
1622 van de stichter te bewerken (Rubens'
altaarstuk 1612-18). Vandaar dat men koos
voor heroische momenten zoals visioenen,
wonderen en de hem toebedachte apotheose,
die uitbundig en triomfantelijk, liefst aan tot
kosmische vergezichten open-geschilderde
gewelven van feestelijke kerken moesten
overtuigen van de grandeur van de Kerk en
de orde, van de band tussen de hemel en de
binnen afzienbare tijd dankzij de 'Naam van
Jezus' te kerstenen aarde (Gaulli, fresco 166883 in Il Gesu, Rome) en van het door de orde
wereldwijd verbreide vuur van de Goddelijke Liefde (Pozzo, gewelffresco 1691-94 in de
San Ignazio te Rome).
Vanaf I 6o werd in de talrijke j ezuietencolleges over heel Europa het drama, waarvoor de jezuieten-auteurs naast klassieke
vooral bijbelse en hagiografische onderwerpen kozen, gebruikt als opvoedingsmiddel.

of spreuken, een vlammend hart, een kruis of

Uiteraard heeft men aan de stichter Ignatius

kruisbeeld, een doodshoofd (vanitas) en het
stralende of vlammende 1 H s -teken, de drie
eerste Griekse letters van i E s o u s; maar ook
geduid als i esu x abemus s ocietatem (wij verheugen ons in het bezit van het gezelschap
van Jezus!) met een kruis en drie nagels boven
de n: gravure 1 643 van Van Lochon (i x s teken); beeld ca. 1630 van Fernandez te Santiago de Compostela (hart); zilveren beeld
1 741 van Francisco iii de Vergara in de basiliek te Loyola (spreuk) en schilderij ca. 1675
van Perez (kruis). Vaak vergezellen hem leden van zijn orde: de rusteloze missionaris
Franciscus Xaverius, de tot extreme kuisheidsidealen gebrachte Stanislaus Kostka en
Luigi Gonzaga, de theoloog en catecheet Petrus Canisius en kardinaal Robertus Bellarminus, een van de invloedrijkste coryfeeen
van de Contrareformatie: bijvoorbeeld bij
Pozzo, reliefs 1696-1700 aan het graf-altaar in
I1 Gesu te Rome.
De wijze waarop Ignatius in scenes werd

en zijn apotheose, maar ook aan volgelingen
zoals Franciscus Xaverius, Stanislaus en Aloysius stukken gewijd (Ignatiusspel 1690 met
I23 spelende studenten; Franciscus-Xaveriusspel 1677 te Luzern met regievoorschriften
voor woeste zeescenes) . In 1 666 verscheen
van de hand van de Columbiaan Camargo
een niet helemaal voltooid, groot, aan Ignatins' leven gewijd, episch gedicht, dat vanwege inhoud en woordenbrij zeer omstreden
bleef. Een toneelspel van Lavery, The First
Legion. A Drama of the Society of Jesus (New
York 1934), dat met de oplossing van een
conflictueuze situatie in een Amerikaans jezuietenklooster de geest van de orde wil tekenen, had succes en werd vaak opgevoerd.
Hamy 1875; H. Rahner 1949; Smith 1969; Wilberg-Vignau 1970.

ILDEFONSO

is met»Isidorus van Sevilla, wiens leerling hij waarschijnlijk was of door wiens ideeen hij minstens
gevormd werd, de belangrijkste vertegenwoordiger van de late, Latijnse cultuur in de
imposante Visigotische rijkskerk van het 7eeeuwse Spanje. Uit zijn leven zijn betrekkelijk weinig data bekend. Hij werd ca. 607
geboren en schijnt tegen de zin van zijn ouders, die tot de aristocratie van het rijk hoorden, monnik te zijn geworden in de abdij San
Cosma y Damian te Agalia bij de hoofdstad
Toledo, waar hij na verloop van tijd tot abt
gekozen werd. Reccesvinth, sinds 6S3 koning, plaatste hem in 657 op de reeds sedert
een halve eeuw voornaamste Spaanse bisschopszetel: die te Toledo. Onder de regering
van Reccesvinth en zijn opvolger Wamba
bereikte de Visigotische beschaving haar
hoogtepunt. De op vele punten voorbeeldige
samenwerking tussen vorst, rijksgroten en
bisschoppen uitte zich tussen 589 en ca. 703 in
een zeer belangrijke reeks van meer dan vijftien Toledaanse concilies, die zowel de wetgeving binnen het rijk als de dogmatische en
juridische besluitvorming in de Kerk betroffen. Merkwaardig is dat erjuist in een periode
van 25 jaar, die begint met het tienjarig episcopaat van Ildefonso, geen concilie werd gehouden. Het verschijnsel kan wijzen op een
geconsolideerde situatie binnen het rijk, maar
zou ook mede zijn oorzaak kunnen vinden in
een grotere interesse van de bisschop voor de
letteren dan voor ambtelijke rompslomp.
Volgens een notitie van zijn opvolger, die
zelf een belangrijk auteur was, Julianus van
Toledo, in diens Beati Ildefonsi elogium ca. 680
liet Ildefonso een lange lijst werken na. Het
grootste deel daarvan ging verloren. Bewaard bleven een werk over de doop, een
over het (mystieke) leven van de christen na
de doop (aan de hand van een uitleg van de
woestijntocht van de Israelieten) en een De
viris illustribus (Over beroemde mannen) met
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veel gegevens over de geschiedenis van de
Spaanse Kerk in de eerste helft van de 7e
eeuw. Het belangrijkste werk is Libellus de
virginitate sanctae Mariae contra infideles (Boekje over de maagdelijkheid van de heilige Maria tegen ongelovigen), minder vanwege de
polemische kant ervan dan om de enorme
invloed dat het had op de middeleeuwse mariologie en de latere Maria-devotie. Ildefonso
richt zich tegen twee antieke, christelijke auteurs, Jovinianus en Helvidius, en een j oodse
tijdgenoot. Die auteurs beweerden dat Jezus
niet maagdelijk, maar op de gewone, natuurlijke wijze door Maria ontvangen was en uit
haar voortgekomen; als dat niet zo was, dan
zou zijn geboorte geen echte geboorte geweest zijn, en de door Jezus bewerkte verlossing daarmee waardeloos. De bisschop,
vasthoudend aan de ongereptheid van Maria,
stelt daar tegenover dat door de Heilige Geest
juist het wonderbaarlijke in de voortkomst
van Jezus bewerkt zou zijn. Belangrijk is dat
hij in deze vlammende panegyriek op Maria
toch altijd de uniciteit van de verlossing door
Jezus in het oog houdt en Maria's bemiddelende plaats daarin onderkent.
In de 8e eeuw ontstond de legende, dat
Maria aan Ildefonso verschenen zou zijn en
hem een miskazuifel (>clerici) zou hebben
overhandigd. Een andere legende vertelt dat
de Toledaanse vroegchristelijke martelares en
patrones van de stad, Leocadia, tijdens het
vierde concilie van Toledo, dat in 63 3 in haar
kerk vergaderde, uit haar graf zou zijn opgestaan om te pleiten voor de maagdelijkheid
van Maria (vgl. »Euphemia) . Om een bewijs
te hebben voor de realiteit van de verschijning zou Ildefonso een slip van Naar sluier
hebben afgesneden. Beide verhalen werden
bron voor een iconografisch thema. Ildefonso
stierf op 23 januari 667.
Biografen van Ildefonso na zijn veeljongere,
reeds genoemde tijdgenoot Julianus — zoals
de 13 e-eeuwse dominicaan Rodrigo Maria
Cerratense of de 15e-eeuwse Alfonso Martinez de Toledo — gingen uit van de betrekke-
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lijk waardeloze Vita et gesta, op naam gezet
van bisschop Cixila van Toledo ca. 780, maar
in feite uit de I ie of 12e eeuw. Ildefonso's
mariologie had grote invloed op de totstandkoming van een belangrijke, uitvoerige geloofsbelijdenis die op het elfde concilie van
Toledo in 675 geformuleerd werd.
In handschriften uit het begin van de 12e
eeuw komen de oudste auteursportretten van
Ildefonso voor. Hij is dan ofwel als monnik
ofwel in middeleeuws bisschoppelijk ornaat
afgebeeld, en boek en staf zijn zijn attributen.
Op miniaturen ca. 1100 in een handschrift in
de Biblioteca Palatina te Parma is hij, schrijvend en biddend, omgeven door monniken.
Vanaf de 1 Se eeuw draagt hij koorkap, mijter
en staf van de laat-middeleeuwse prelaat en
maakt een zegen-gebaar: op een paneel ca.
1450 van Luis Dalmau in de kathedraal te
Valencia, op een Aragonees paneel 1454 in de
Santa Catarina te Zaragoza en, staande, aan
een marmeren beeld ca. 1 S So van De Velasco
in het Museo de Santa Cruz te Toledo. Naar
zijn Maria-devotie verwijzen een beeld in de
Sankt Peter te Salzburg (Mariabeeldje in de
hand) en een schilderij van El Greco (schrijvend bij een Mariabeeld waar hij naar opziet), beide ca. i 600.
Cycli komen voor in het genoemde handschrift te Parma en in een uit het begin van de
13e eeuw in de Biblioteca Nacional te Madrid. Men ziet Ildefonso vertrekken naar het
klooster, zijn opname aldaar, discussies van
de auteur ,,van de Libel/us met elk van zijn
tegenstanders en een toespraak tot de monniken. Uiteraard ontbreken de twee verhalen
over de verschijningen van Maria en van
Santa Leocadia niet. De viering van de mis
(soms met Reccesvinth daarbij) en zijn begrafenis sluiten de cycli af. Na het betreffende
miniatuur uit het zojuist vermelde Madrileense handschrift, waarin de scene compleet
is, werd de verschijning van Maria een graag
gekozen onderwerp voor onder meer een paneel ca. 1467 van Fernando Gallego in de kathedraal van Zamora (scene in een kerkruimte) en schilderijen van de Meester van Sint

Ildefonsus ca. 1490 in het Louvre te Parijs,
van Sodoma 1530 in de Santo Spirito te Siena
en van El Greco ca. i8 S in de kathedraal te
Toledo. Uitgesproken populair was dit thema in de periode van de Contrareformatie,
toen het ook met meerdere personages werd
uitgebreid. Men denke aan schilderijen van
Reni ca. 1612 in de Santa Maria Maggiore te
Rome, van Velazquez ca. 1623 in het Palacio
Arquiepiscopal te Sevilla, van Rubens 1331/
32, van Murillo ca. 168o en een gewelfschildering uit dezelfde tijd van Giordano in de
sacristie van de kathedraal te Toledo. Engelen
en vrouwelijke heiligen vergezellen op deze
werken Maria. De verschijning van Leocadia
werd onder meer uitgebeeld op een schilderij
ca. 1467 van de reeds genoemde Fernando
Gallego in de kathedraal van Zamora en een
van Orrente 1617 (in gezelschap van koning
Reccesvinth; »Ermenegild), en op een relief
ca. 1760 van Michel (Ildefonso in bisschoppelijk ornaat). Zowel de tegenwoordigheid van
Reccesvinth als het bisschopsgewaad van Ildefonso zijn anachronistische elementen:
geen van beiden bekleedde ten tijde van het
bewuste concilie in 63 3 reeds het ambt.
Blanco/Campos 1971; Braegelmann 1942; Codofier Merino 1972; Dzialowski 1898; Gaiffier 1976;
Mayer 1912; Mayer Schapiro 1964; Muller-Hofstede 1965.
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was ca. 190 een van de belangrijkste christelijke schrijvers. Hij behoorde tot de stroom
Aziaten die samen met kooplui in de oudheid
al eeuwenlang de weg naar het Westen hadden gevonden. Zij hadden er met name te
Marseille, Lyon en Vienne kolonies gevestigd
en leefden er vreedzaam tussen de Keltisch
sprekende Galliers en de sinds 260 v.C. koloniserende Romeinen. Onder de bevolking
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waren er sinds ca. i So n.C. ook christenen, kom ik vandaan; wie ben ik en waar ga ik
naar toe?') de ziel verlost zou kunnen worden
die er gemeenten stichtten.
Irenaeus werd ca. 130 geboren, waar- uit de kerkering in de materie. Daarbij kwam
schijnlijk te Smyrna, waar hij — schrijft hij dat veel systemen ingekleed waren in een
zelf — nog de lessen van >>Polycarpus, een leer- christelijk pak (namen en mythen) en aanling van Johannes de Evangelist, had ge- trekkingskracht uitoefenden door bekwame
volgd. In de tijd van de humane keizer-filo- verkondigers zoals onder meer Valentinianus
soof Marcus Aurelius, die regeerde vanaf 169, te Rome (auteur van het aan Irenaeus goed
was Irenaeus priester te Lyon. Hij moet ver- bekende, Johanneisch klinkende Evangelie
trouwen hebben genoten en in de christelijke van de waarheid). Van Irenaeus' polemische
leer en traditie onderlegd geweest zijn, want activiteiten zijn twee belangrijke werken behij werd in 177 kort na het uitbreken van een waard gebleven: de Ontmaskering en weerleghevige vervolging tegen de christenen te ging van de valse Gnosis (vals in de zin van
Lyon naar Rome gestuurd in verband met onecht, tegenover de christelijke gnosis, bijproblemen aldaar rond het montanisme, een voorbeeld van Paulus in onder meer i Kol.
apocalyptische, door de Phrygier Montanus I,6, Clemens van Alexandria en Origenes) en
en zijn dochters in het midden van de 2e de Uiteenzetting van de apostolische verkondieeuw in gang gezette revival-beweging. Met ging. In het eerste werk, doorgaans Adversus
brieven van de gemeente aan bisschop Eleu- haereses (Tegen de ketterijen) genoemd, somt
therus van Rome in de hand moest hij in hij een grote reeks gnostieke systemen op,
naam van de gevallen >>martelaren — zoals la- geeft de kenmerken ervan weer en presenter bleek tevergeefs — clementie bepleiten teert een weerlegging. Werken met originele
teksten van gnostici uit een grote, in 1945 te
voor de leden van deze beweging.
Onder de 48 martelaren uit de vervolging Nag Hammadi bij Luxor (Egypte) teruggein 177, van wie de helft oosterse namen vonden bibliotheek uit ca. 400 tonen aan hoe
droeg, waren de bisschop van Lyon, Pothei- goed Irenaeus van deze leer op de hoogte
nos, en de diaken Sanctus van Vienne. Ire- was.
De ogenschijnlijk zo onbelangrijke ruzie —
naeus werd in 177/78 tot opvolger van de
bisschop gekozen. Samen met hem deed de de eerste tussen de christenen in het Oosten en
gemeente in een fraaie brief tot in details ver- in het Westen — over de datum waarop het
slag van de vervolging, verhoren en marte- paasfeest gevierd moest worden, hield toch
meer in dan men op het eerste gezicht zou
lingen aan de gemeenten in Asia Minor.
Twee feiten markeren Irenaeus' ambtspe- vermoeden. Ca. 200 rees daarover meningsriode. Vooreerst zijn felle bestrijding van de verschil. In het Oosten bestond de gewoonte
leer van de gnostici en vervolgens zijn be- om pasen te vieren op de oude,joodse datum
langrijke interventie in de strijd om de paas- (vrijdag, 14e Nisan); in het Westen was men
datum. In de 2e eeuw werd het christendom het gewend op de eerste zondag na de eerste
bedreigd door een stroom van in zeker op- lente-volle-maan. Toen synoden in het Ooszicht verwante religies: de gnostieke syste- ten zich tegen het opdringen van het westerse
men, die in velerlei gedaanten onderling standpunt bleven verzetten, greep bisschop
overeenkomsten vertoonden. Bedreigend Victor van Rome (>>Hippolytus) in. Hij bewas daarin vooreerst een uiterst pessimistisch dreigde heel het Oosten met een excommuoordeel over de materiele schepping, waar- nicatie. Daarmee probeerde voor het eerst
van het ontstaan verklaard werd als door een een bisschop dejuridische superioriteit van de
besmettelij ke `fall-out' na een explosie aan de zetel van Rome over alle andere gemeenten
rand van de, overigens onkenbare god, uit te strekken. Irenaeus schreef, zich onder
voorts de pretentie dat door kennis ('waar meer beroepend op zijn leermeester Polycar-
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pus, een brief aan Victor, met de goede raad
om van deze weinig heilzame weg terug te
keren en de Kerken hun eigen gewoonten te
laten: 'Verschil in plaatselijke gebruiken',
schrijft hij, 'doet immers het gezamenlijke
geloven beter uitkomen.' Hij deed hiermee
zijn naam `man van vrede' eer aan.
Men vermoedt dat het fundament voor de
grote uitbreiding van de Gallische Kerk in de
3e eeuw door Irenaeus gelegd is. Rond 400
waren er van Marseille tot Trier meer dan
honderd bisschopssteden, en in de Provence
bloeide het westerse ascetisme (»asceten) in
belangrijke kloosters. Irenaeus moet ca. 202
zijn gestorven. Pas Gregorius van Tours
spreekt in zijn Historia Francorum ca. 576 over
een marteldood. Aangezien Eusebius van
Caesarea, die in zijn Historia ecclesiastica ca.
315 uitvoerig over Irenaeus bericht, daar met
geen woord over rept, mag men aannemen
dat Gregorius put uit een later ontstane legende. Zijn feest wordt sinds 1960 op 28 juni
gevierd.
Irenaeus werd afgebeeld als bisschop met
een boek, dat duidt op zijn waardigheid als
>>kerkvader, onder meer op een 15 e-eeuws
glasraam in de kerk te Ambierle (Loire) . Een
glasraam ca. 1 Soo in de kathedraal te Lyon
heeft een kleine cyclus: bisschopswij ding, Irenaeus die onderwijst, gevangenneming en de
translatie van zijn relieken.
Hitchkock 1914; Lawson 1948; Nautin 1 957;
Quasten 1967; Sagnard 1 947.

was een boer,
die — omstreeks 1070 in de nabijheid van Madrid geboren — met zijn vrouw Maria Toribia
de la Cabeza en zijn kinderen een arbeidzaam, vroom en aan de naasten gewijd leven
leidde, tot hij op is mei 1130 stierf. De legende maakte van hem een landarbeider, die ach-
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tereenvolgens bij drie boeren werkte. Telkens werd hij er door zijn medeknechten van
beschuldigd zijn werk te verwaarlozen om
zich aan gebed te wijden. Zijn laatste patroon, Giovanni de Varges, maakte hem tot
zijn voorman. Achterdochtig geworden bespiedde de baas zijn knecht. Hij zag dat, terwijl Isidoor bad, een engel diens werk achter
de ploeg overnam. Isidorus zou ook zijn land
met water bevloeid hebben uit een bron die
hij zelf liet ontspringen.
De boer werd in 1622 door Gregorius xv
heilig verklaard te zamen met »Teresa van
Avila, »Ignatius van Loyola, Franciscus Xaver
en »Filippo Neri. Zijn vrouw, die hem vijf
jaar overleefde, werd zalig verklaard in 1516.
Isidoor ligt begraven in de Andreaskerk te
Madrid en is de patroon van de landbouwers;
Maria's hoofd wordt bewaard in de kluis
Santa Maria del Rio Jarma, haar lichaam te
Torrelaguna.
Na zijn canonisatie breidde de in de omgeving van Madrid onder de boeren reeds
ingeburgerde verering van het echtpaar zich
uit tot agrarische gebieden in Zuid-Duitsland, Tirol, Bretagne en de zuidelijke Nederlanden. Men riep hen aan voor een goede
oogst en tegen droogte. Isidoors feest valt op
15 mei; dat van Maria op 8 september, tevens
de dag waarop het feest van de geboorte van
Maria, de moeder van Jezus van Nazaret, gevierd wordt. De attributen van de boerenheilige zijn landbouwwerktuigen, een schoof
en een rozenkrans; die van zijn vrouw kaars,
kruik (waarmee zij haar man drinken brengt)
en korenaren.
Isidoor werd, in zondags pak of in werkkleding, een enkele maal afgebeeld samen
met zijn vrouw (anoniem 17e-eeuws schilderij in de Biblioteca Municipal te Madrid),
meestal alleen (beeld ca. 1600 van De Mena) .
Op schilderijen van Ribalta ca. 161 o/ 1 S en
van Stomer ca. 1650 in de Sant'Agostino te
Palermo ziet men hem zijn werk op het land
verrichten. Op een waarschijnlijk 16e-eeuws
anoniem paneel van een kast in Salle de Verrerie te La Rochere (Haute-Saone), een 18e-
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eeuws relief van Carmona en op schilderijen
van Ayala uit de 17e eeuw in het Convent del
Angel te Sevilla en van Holzl uit 1754 in de
kerk te Elsendorf (Niederbayern) verscheen
de ploegende engel op de achtergrond. Hetzelfde attribuut staat achter een 17e-eeuws
houten beeld in de kerk te Magny-les Jussey
(Haute-Saone) aan de voeten van Isidorus (op
zijn zondags). Van meerdere attributen voorzagen hem een 17e-eeuwse anonymus (beeld
met schoven in de Eglise Saint Isidore te Dochamps in de Belgische provincie Luxembourg) en een 18e-eeuwse, Bretonse anonymus (beeld met sikkel en schoof) en Pujol
(beeld ca. 1628 met schoffel en rozenkrans in
de kerk te Villanueva y Geltru bij Barcelona).
Meerdere gereedschappen kenmerken hem
aan beelden ca. 1770 van Ignaz Gunther in de
kerk te Rott am Inn en van een i 8e-eeuwse
anonymus in de kerk te Robertville (EupenMalmedy). Op een anoniem, i 8e-eeuws altaarstuk in de kerk te Obertilliach (Tirol) poseert Isidoor samen met de Tiroolse boerenmeid, de heilige Notburga van Rattenberg
(bij Eban aan de Achensee), eveneens een beschermheilige van boeren, oogst en vee.
Scenes uit Isidoors leven treft men op een
13e-eeuws perkament aan zijn houten, 14eeeuwse reliekkast in het bisschoppelijk paleis
te Madrid en een gestoken prent bij gelegenheid van de massale canonisatie in 1622,
waarop rond zijn afbeelding als Boer in de
linker bovenhoek (met de ploegende engel)
acht scenes zijn gegroepeerd. Voor de afbeelding van een afzonderlijke scene kwam uiteraard de wonderbaarlijke overname van Isidoors werk door een engel — tot begrijpelijke
woede van passerende, op de voorgrond uitgebeelde boeren — in aanmerking: schilderij
ca. i 85o van Von Fiihrich. De apotheose
schilderden Giaquinto ca. 1750 en Van Loo
ca. 1760 in de Sant'Isidoro te Rome.
Maria Toribia komt uiteraard voor op scenes uit het leven van haar man, bijvoorbeeld
op een schilderij ca. 1650 van Cano (Isidoor
doet in gezelschap van vrouw en kinderen de
bron ontspringen) . Als zij zelf afgebeeld

197

wordt, zoals op een I 8e-eeuwse gravure in de
Biblioteca te Madrid, staat Isidoor weer op de
achtergrond, of zoals op een gravure 1820
aldaar naast hem (met bij schrift 'Exaltavit humiles' uit Luc. 1,52).
Bleda schreef in 1662 Vida y milagros del
glorioso San Isidoro Labrador (Leven en wonderen van de geweldige heilige Isidoor werkman) .
Fernandez 1972; Garcia Villada 1922; Hochenegg
1962; Pfaundler 1962.

werd in 600 of
6oi bisschop van zijn geboortestad Sevilla.
Zijn ouders, die tot de geromaniseerde Visigotische adel hoorden, woonden eerst te Cartagena. Toen zij door de Byzantijnse magistraten verdreven werden, vluchtte de vader
met zijn gezin naar Sevilla (Hispalis), waar
Isidorus werd geboren. Hij had twee oudere
broers, Leander, een monnik die in 577 of 57 8
bisschop van hun stad en een verdienstelijk
auteur werd, en Fulgentius, de bisschop van
Astigi; voorts een jongere zus, Florentiana,
die in een klooster bij Ecija non werd en voor
wie Leander een ascetisch traktaat schreef en
aan wie Isidorus een apologetisch werk opdroeg.
Isidorus, die door Leander na de dood van
hun ouders opgevoed en onderwezen is,
werd clericus van de gemeente van Sevilla.
Na de dood van bisschop Leander werd hij
tot diens opvolger gekozen. Hij was vooral
de bevorderaar van een gedegen opleiding
van zijn clerus. Daartoe stichtte hij scholen te
Sevilla, Zaragoza en Toledo en steunde hij op
verschillende plaatsen de kloosterscholen. Bibliotheken en scriptoria waren naar zijn mefling daarvoor een eerste vereiste. Daartoe
schreef hij ook zijn omvangrijk en zoveel

ISIDORUS VAN SEVILLA

disciplines beslaand oeuvre. Ook hadden de
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katholisering van de ariaanse Goten (>>Ermenegild) en de opbouw van de Visigotische
Kerk en maatschappij zijn voortdurende zorg
(»Ildefonso) . In 63 3 zat hij het vierde concilie
van Toledo voor, waarvan de canones zijn
geest ademen. De bisschop is tussen. 633 en
636 — volgens berichten op de trappen van
het altaar — gestorven.
Het bekendste werk van Isidorus is zijn
Etymologiae of Origenes, een mozaiek-achtig,
encyclopedisch werk in twintig boeken. De
eerste titel gaat terug op het feit dat hij elk
onderwerp begint met een, vaak in onze oren
naar antieke gewoonte nogal singuliere
woordverklaring (bijvoorbeeld: 'apis' [bij],
komt van `a pedibus' [zonder voeten]) . De
tweede titel is niet de naam van de Alexandrijnse auteur uit de 3e eeuw, maar betekent
`oorsprong' (te weten: van de dingen). In dit
werk verzamelde Isidorus sterk geconcentreerd het hele weten van de klassieke en
christelijke oudheid en gaf het door aan de
middeleeuwers. Zijn vriend, bisschop Branho van Zaragoza, die ook een grote lijst van
Isidorus' werken naliet, gaf na zijn dood de
Etymologiae haar huidige, definitieve vorm.
Het werk is overgeleverd in bijna duizend
handschriften.
Daarnaast zijn er van Isidorus' hand talrijke bijbelse werken, dogmatische, polemische en liturgische geschriften en een reeks
over profane wetenschappen, zoals taalkunde, natuurkunde en geschiedenis: onder meer
een Historia Gothorum, waarmee hij het nationale bewustzijn van de geromaniseerde en
gekatholiseerde Visigoten — een van zijn levensprojecten — opvijzelde. Het belangrijkste
theologisch geschrift bestaat uit de Sententiarum libri tres (Drie boeken met meningen,
commentaren), waarin Isidorus in het spoor
van de Moralia van »Gregorius de Grote zijn
commentaar geeft op de leer over God,
schepping en verlossing en op ethische vraagstukken. Hij startte hiermee een nieuwe methode, waaraan tot ver in de middeleeuwen
elke theoloog zich verplicht zou weten: de
Sententien-literatuur, waarin klassieke en ei-

gen interpretatie van het patristische erfgoed
werd doorgegeven (»Albertus de Grote) . Met
het handboek De officiis ecclesiasticis voor zijn
clerus over de liturgie was hij van beduidende
invloed op het ontstaan van de rijke, eigen
Spaanse 'Mozarabische' liturgie, die nog
steeds op enkele plaatsen — onder meer te Toledo — wordt gevierd. Het werk dat hij aan
Florentiana opdroeg was De fide catholica contra Iudaeos (Over het katholieke geloof tegen
[de opvattingen van] de j oden) . Het bevat
een duiding van het joodse Oude Testament
in christelijke zin.
Wellicht is uit het bovenstaande duidelijk hoe
belangrijk Isidorus' positie is geweest op de
breuklijn tussen de antieke beschaving en de
wording van een nieuw Europa. Met de filosoof en staatsman Boethius (ca. Soo) en de
senator en monnik Cassiodorus (ca. S So) was
hij in het Westen niet alleen hekkesluiter van
de oudheid en de patristische periode (>>kerkvaders), maar ook de eerste en een van de
grootste leermeesters van de middeleeuwen.
Isidorus werd met zijn broer-voorganger
en zijn zus in de kathedraal te Sevilla begraven. Koning Ferdinand bracht de relieken
van Isidorus samen met die van een jonge,
door de Saracenen op 26 juni 925 gemartelde
knaap uit Cordoba, Pelagius (Pelayo), over
naar Leon, waar hij voor Isidorus' gebeente
een kostbare schrijn liet maken en hem ter ere
een kerk bouwde die in 1 063 gewijd werd.
Het oudste portret van Isidorus komt voor
op een sterk lineaire miniatuur in een De
_fide catholica- handschrift ca. Boo, waarop de
broer, op een troon gezeten, uit een codex
voorleest aan zijn knielende zus, die ontvangend haar handen spreidt (bijschrift: `zus Florentiana, ontvang dit bock dat ik voorjou tot
een goed einde heb gebracht. Amen'). Pas na
de translatie van de relieken kwamen er meer
afbeeldingen. Met de martelaar Pelayo flankeert Isidorus, abs bisschop gekleed met staf
en spreekgebaar, de Portico del Cordero ca.
1064 aan de zuidkant van de Collegiata San
Isidoro te Leon. In de Capilla de los Quinones
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Isidorus van Sevilla met Braulio
van Zaragoza, miniatuur in een

codex uit Prufening, voor
I165. Staatsbibliothek
Munchen. Boven: Isidorus,
links met ganzeveer aan zijn
schrijftafel, geeft aan Braulio
de opdracht het werk
(Etymologiae), waartoe deze

hem had aangezet, to doen
lezen. Onder: sterfbed van
Isidorus. Twee engelen wegen
zijn verdiensten, waarbij het
genoemde hoofdwerk de
doorslag geeft. Daarboven
voert een engel Isidorus' ziel
ten hemel, terwijl links Jezus
toekijkt; rechts verdwijnt de

duivel met de opmerking: `laat
hem stikken!' Tussen de
afbeeldingen een gebed (van
Isidorus) waarin hij vraagt om
barmhartigheid, ook al zijn
zijn goede daden gering en zijn
slechte veelvuldig. Het eindigt
met: `laat nacht voor licht en
dood voor leven wijken!'
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aldaar beeldde een romaanse artisan hem op
een muurschildering af samen met andere
kerkleraren; aan een vieringpijler in de kerk
staat zijn 13 e-eeuws beeld (met boek) naast
dat van coryfeeen als >>Ambrosius en > Nicolaas. Op een schilderij 165 S van Murillo in de
kathedraal te Sevilla leest hij in zijn boek en
op dat van Ricci ca. 1700 in de San Lesmes te
Burgos draagt hij — anachronistisch — een
aartsbisschopelijk pallium (»clerici; Agnes).
Samen met Braulio is hij getekend op een
miniatuur 1 i6 in een codex uit Prufening.
Cycli ontbreken. Zelfs de reliekkast (een object vaak voorzien van afbeeldingen uit het
leven van de heilige) van koning Ferdinand
draagt slechts bijbelse afbeeldingen. Roelas
schilderde ca. 1613/15 Isidorus' dood op een
werk in de San Isidoro te Sevilla.
Afbeeldingen van Leander van Sevilla komen voor vanaf de 1 Se eeuw: een beeld ca.
1465 van Lorenzo Mercadante aan de Puerta
del Bautismo van de kathedraal te Sevilla en
op een schilderij 165 S van Murillo aldaar
(met het opschrift: 'credite, o Gothi, consubstantialem Patri', Goten! gelooft in de wezensgelijkheid [van de Zoon] aan de Vader).
In de kapittelzaal aldaar bevindt zich een
schilderij 1667/68 van dezelfde kunstenaar
met alle patronen van de stad, onder wie
Leander.
Op de gravure bij haar feestdag (2o juni) in
het Augsburger Calendarium Annale Benedictinum 1675-76 van Ranbec, stoot Florentiana,
als benedictinessen-abdis voorgesteld, een
hertoginnekroon van zich af.
Alonso 1955; Diaz y Diaz 1 961; Fontaine 1958; Val
1972; Vinayo 1971.

Ivo

H E L O R Y werd in 1253 geboren op het
landgoed Kermartin bij Minihy-Treguier
(Cotes-d'Armor, Bretagne) geboren. Hij studeerde theologie te Parijs en rechten te Orleans en werd daarna officiaal (kerkelijk rechter van het bisdom), eerst te Rennes en later
te Treguier. Na zijn priesterwijding in ca.
1284 was hij eerst pastoor te Tredrez en ca.
1292 te Louannec, om in 1297/98 afstand te
doen van dit ambt en zich terug te trekken op
Kermartin, waar hij na een leven in dienst
van de armen volgens het ideaal van > Franciscus in 1303 stierf. Vanaf zijn benoeming
tot officiaal was hij de advocaat van de hulpelozen en onderdrukten, die hij `pro deo' voor
wereldlijke en kerkelijke rechtbanken verdedigde. Ivo, in 1347 gecanoniseerd, werd dan
ook niet alleen de tweede patroon van Bretagne, maar ook patroon van dejuristen, magistraten, advocaten en procureurs, van juridische faculteiten en haar professoren, en
daarnaast ook van de weeskinderen. Ivobroederschappen wijdden zich in Frankrijk,
Italie en in Brazilie aan de rechtsbescherming
der armen. Vanuit Bretagne verbreidde Ivo's
verering zich vanaf de i 5 e eeuw over heel
Frankrijk, over Italie en de Lage Landen. Hij
wordt afgebeeld in toga en baret met rol papier, boek(en), leren (geld)tasje, ganzeveer en
inktpot als attributen. Zijn feestdag is 19 mei.

Het vroegst bekende, 14e-eeuwse beeld van
No in de Saint-Yves te Parijs ging verloren.
Uit de 14e eeuw zijn er afbeeldingen op een
miniatuur in de Heures de Marguerite de
Clisson (Bibliotheque Nationale te Parijs; in
het gewaad van een >>clericus met grote geschoren kruin, en boek en beurs als attributen
in de handen); op een polyptiek uit het eerste
kwart van de 14e eeuw van de Maestro del
Bambino Vispo; op een anoniem paneel ca.
1410 in de Catharinakapel te Salamanca;
voorts een 16e-eeuws beeld met boek en rol
papier in het Musee te Quimper (Finistere) en
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een glasraam ca. 15 24 in de Munsterkerk te
Freiburg. Soms werd hij als rechter voorgesteld: met een allegorie van Iustitia aan zijn
voeten (beeld ca. 1 S I S in de kerk te Villy-leMarechal [Aube]), soms als priester (houten
beeld ca. 1765 in de bedevaartkerk MariaBuhel [Salzburg] en aan de 18e-eeuwse koorbanken in de Katharinakirche te Lubeck).
Vanaf het einde van de i Se eeuw domineren vooral scenes waarin No tijdens een proces optreedt als advocaat van de armen: een
miniatuur 1490 in een handschrift in de universiteitsbibliotheek te Basel; een beeldengroep ca. I5 10 in de Bretonse kerk te Le Folgoet (Finistere) en schilderijen van Rubens
1633 nit het j ezuietencollege te Leuven (nu in
het museum aldaar; No pleitend voor een
weduwe en een wees) en van Jordaens ca.
166o in de Kon. Musea voor Schone Kunsten
te Brussel. Een beeld 1714 aan de Karelsbrug
te Praag van Braun stelt de jurist voor als
priester (met toga en kanunnikenmanteltje)
en advocaat (met baret), die zijn linkerhand
beschermend naar een vrouw met kind uitstrekt, terwijl achter hem de geblinddoekte
`onrechtvaardigheid' omkijkt en wegkruipt.
Ivo's optreden als scherpzinnig en volstrekt eerlijk rechter a la Salomo, waarbij hij
op de rechterstoel zit, omringd door kinderen en armen met verzoekschriften, vindt
men onder meer op een paneel ca. 173 5 van
Di Michelino in het museum van de dom te
Florence; aan beeldengroepen uit de 17e
eeuw in de kerken te Treguennec en Pleybon
(beide Finistere, Bretagne) en vooral op de
zijvleugels van een triptiek ca. 1600 van De
Clerck in de Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel (links No pleitend voor een
rechter; rechts Salomo verstandig oordelend) . Glasramen 15 37 in de kerk te Moncontour-de-Bretagne dragen een vrij uitvoerige cyclus. De heilige tijdens het celebreren
van de mis, omgeven door monniken en gelovigen, werd door een anonymus geschilderd op een paneel ca. 1495 in de Spaanse
kerk te Castelnovo (Carellon) .
Huypens 18 99.

en zijn
gezellen Acutius, Desiderius, Eutyches, Proculus en de diakens Festus en Sosius zouden —
nadat zij te Nola gevangen genomen waren —
te Pozzuoli op 19 september 305 de marteldood ondergaan hebben. Het oudste bericht,
een brief uit ca. 432 van een priester Uranius,
spreekt over Januarius als over de bisschop
van Napels, terwijl een legendarische Passio
nit de 6e of 7e eeuw hem geboren laat worden te Napels om later bisschop van Benevento te worden. Men is geneigd aan de
oudste bron de meeste waarde te hechten. Er
zou dan een verwisseling met een ietsjongere
bisschop Januarius (van Beneventum) hebben
plaatsgehad. Deze zou ten tijde van de ariaanse twisten ca. 343 de nodige problemen hebben gehad, zodat men wat hem betreft
spreekt over een 'martelaarschap zonder
bloedvergieten'. De legende vertelt echter
wel een aantal martelingen. De bisschop zou
voor de leeuwen en beren geworpen zijn, die
hem echter met rust lieten; daarna in een
brandende oven zijn geworpen, waarin hij
ongedeerd bleef, om tenslotte met het
zwaard omgebracht te worden, terwijl de
beul het knappe staaltje leverde om hem met
een haal van zijn hoofd en rechterwijsvinger
te ontdoen. De Romeinse Januarius-catacombe is oorspronkelijk niet naar de heilige,
maar naar een gelijknamige stichter genoemd.

JANUARIUS VAN BENEVENTO

Januarius, de patroon van Napels, de meest
populaire heilige van Zuid-Italie en beschermer tegen de uitbarstingen van de Vesuvius,
is veruit het meest bekend vanwege zijn
bloedwonder. Onder de vele, aan andere personen toegeschreven bloedwonderen (bij
hosties, kruisen of beelden) is dat van Januarius wel het merkwaardigste. Waarschijnlijk
al vanaf de oudheid, maar zeker in de vroege
middeleeuwen worden op bepaalde dagen
(onder meer zijn sterf- en feestdag 19 septem-
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ber en op de zaterdagen voor de eerste zondag in mei) in de kathedraal te Napels, waar
zijn relieken na lange omzwervingen uiteindelijk weer terechtkwamen, twee ampullen,
waarin zich — naar men zegt — zijn (door een
vrouw opgevangen en gestolde) bloed zou
bevinden, bij de reliek van Januarius' hoofd
gebracht. Menigmaal wordt dan, na lang
wachten en onder gunstige omstandigheiden,
die als een goed voorteken worden verstaan,
het bloed vloeibaar; het krijgt een heldere
kleur en begint te bruisen. Alles vindt plaats
te midden van een grote toeloop aan roepend
yolk, dat aangevuurd wordt door de 'zie de
San Gennaro' (tantes van Januarius), oude,
arme vrouwen die een voorkeurspositie bekleden in de Napolitaanse kerk. Voor een
verklaring van het verschijnsel tast men ook
na herhaaldelijk onderzoek naar het lijkt nog
steeds in het duister.
De vroegste afbeelding van Januarius is een
5e-eeuws fresco in de genoemde catacombe
(met tuniek, mantel en nimbus); een later aldaar is nit ca. i000 (als bisschop met pallium).
Opmerkelijk is, gezien zijn immense populariteit sinds een opleving van zijn verering
vanaf de 14e eeuw, het betrekkelijk geringe
aantal afbeeldingen. Men denke aan een zilveren reliekbuste ca. 1305 en een 15e-eeuws
relief op zijn urn in de kathedraal te Napels,
een 14e-eeuws beeld in de kerk te Murrhardt
(Schwaben) en een marmeren buste ca. 1320
in de Santa Maria te Pozzuoli. Bevorderaars
van de verering lieten zich op afbeeldingen
van Januarius vereeuwigen, zoals de kardinalen Enrico Minatola op een lunet ca. 131TO aan
het hoofdportaal en Oliviero Carafa op een
Perugiaans schilderij ca. 1450 in de Cappella
Seripando van de Napolitaanse kathedraal.
Vanaf de 1 Se eeuw worden de ampullen met
zijn bloed, vaak op een boek geplaatst, de
gebruikelijke attributen: bronzen tronend
beeld ca. 1640 van Fansago in dezelfde kerk
of schilderij ca. 1650 van Vaccaro, tevens een
apotheose. Een kleine vierdelige martelingencyclus is te vinden op een predella ca.
1520 van Genga. Vroege voorstellingen van

zijn marteldood bevatten miniaturen in het
Menologion (gebedenboek) van Basilius ii
ca. 990 en in het Passionale van Stuttgart ca.
1130 (afhakken van hoofd en wij swinger) . De
vrouw die bij de onthoofding het bloed opvangt ziet men op een schilderij ca. 1625 van
Monsu Desiderio, en de terechtstelling van de
hele groep martelaren op een schilderij ca.
1650 met klassiek ruine-landschap van Compagne. Afzonderlijke lijdensscenes komen
voor op schilderijen van Artemisia Gentileschi ca. 1625 in de kathedraal te Pozzuoli
(voor de leeuwen geworpen), van Solimena
1728 (door de dieren niet aangevallen) en van
Ribera ca. 1640 in de kathedraal van Napels
(ongedeerd in het vuur) . Apotheosen schilderden verder Altomonte (Hohenberg) in
1 714 in de Stephansdom te Wenen en Ribera
ca. 163 5 in de Augustinuskerk te Salamanca.
Achelis 1936; Alfano/Amitrano 1950; Delehaye
194.1; Mallardo 1940.

be
kend onder de titel `le cure d'Ars' (de pastoor
van Ars, ten noorden van Lyon), werd in
1786 als vierde kind in een boerengezin in het
dorpje Dardilly (bisdom Belley in het departement Ain) geboren. De gefrustreerde, naar
het leek weinig begaafde j onge man kon pas
tegen zijn 20e levensjaar een studie in humaniora en theologie beginnen, bij pastoor
Charles Balley in het nabij Lyon gelegen
Ecully. Latijn leren was hem bijna onmogelijk. Na een korte militaire diensttijd, die hij
als dienstweigeraar verliet, en na verkregen
amnestie studeerde hij met veel moeite aan de
seminaries te Verrieres en Lyon. In 1815 werd
hij te Grenoble priester gewijd en als hulpje
naar de pastoor van Ecully gestuurd, echter
zonder verlof om biecht te horen.
In 1818 kreeg hij de aanstelling tot pastoor
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te Ars, een dorp dat pas kort aan het bisdom
Belley was toegevoegd. Hij trof er een weinig bloeiende gemeente, waar hij overigens
in korte tijd nieuw leven in bracht: bijeenkomsten voor mannen en vrouwen, een
school voor meisjes en een weeshuis La Providence. Zijn ijver, eenvoud, geduld en spontane wij sheid maakten hem tot over de grenzen van Ars bekend. Hele volksmassa's trok
hij aan. Uren lang bracht hij door in de
biechtstoel, waar velen onder zijn leiding tot
bekering kwamen. Hij bezat de `discretio spirituum', een gave van de geestelijk leidsman,
die al vanaf de vroegchristelijke >>asceten
hooglijk gewaardeerd werd: het vermogen
om iemands persoonlijkheid en geaardheid
feilloos scherp en onmiddellijk te doorzien.
Er zijn verder veel berichten over voorspellingen die hij deed en over zijn gebed, dat
verrassend effectief was. Tegen naijver en
achterdocht van jaloerse collega's werd hij
door bisschop Alexandre Raymond Devie in
bescherming genomen.
Al te veel werk, vasten en zelfkastij ding
brachten hem dicht bij een psychische inzinking en leidden tot scrupules over zijn roeping en werkwijze. Bovendien beleefde hij
deze ervaringen als demonische aanvallen die
hem grote angsten deden doorstaan. Pogingen om in een contemplatief leven daaraan te
ontsnappen werden verhinderd door zijn parochianen, die hem niet wilden laten gaan.
Waardering van de zijde van het bisdom ontving de cure door de benoeming tot erekanunnik in 185o en van de kant van de staat
door die tot lid van het Legion d'Honneur in
18 S S, het jaar waarin hij — zegt then — door
ca. 20.000 mensen bezocht werd. In 1859 is
hij in zijn geboortedorp gestorven. Zijn
vriend Alfred Monnin bezorgde in 1861 de
eerste biografie, gevolgd onder meer door
een van de hand van zijn neef J. Vianney in
1905.
In 1905 werd Vianney door Pius x zalig en in
1925 door Pius xi heilig verklaard. In 1929
stelde Rome hem aan tot patroon van alien

die met pastorale zorg belast zijn. De uiterst
simpele pastorale methode van de pastoor
heeft dan ook in de eerste helft van de 2oe
eeuw dankzij de stimulans van menig bisschop, die vaak liever vrome, eenvoudige en
vooral volgzame priesters in zijn dienst zag
dan kritisch onderlegde, grote invloed uitgeoefend op de clerus. Zijn preekjes, die velen aanspraken, heeft men vergeleken met de
uitspraken van de oude oosterse woestijnvaders (>>asceten). Ook het kerkvolk bleef hem
waarderen. In het dorpje Ars werd over de
kleine kerk een grote basiliek gebouwd,
waarin het gaaf gebleven lichaam van de pastoor rust. Het werd een bedevaartplaats, die
honderdduizenden aantrok. Zijn feest valt op
9, in het bisdom Belley op 4 augustus.
Het authentieke portret, later talloze malen vooral op objecten van volksdevotie (reprodukties, prentjes en beeldjes) nagevolgd,
toont een wat oudere man met een hoog
voorhoofd, grote terzijde kijkende ogen, lange smalle neus en geprononceerde lippen.
Zijn lange, zilverwitte haar valt op vanwege
langs oren en wangen breed neerhangende
krullen. Hij draagt een wit koorhemd en aan
de hals een afhangende wit-omrande, zwarte
Franse priesterbef. Hoog in de gevel van de
Pastoor-van-Arskerk te Deventer prijkt een
beeld van de pastoor nit dejaren dertig.
In de literatuurgeschiedenis leeft de heilige
pastoor, meer dan in een aantal populaire,
devote levensbeschrijvingen ten dienste van
vrome bewonderaars, voort in de werken
van Bernanos. De priesterfiguur, abbe Donissan, in de roman Sous le soleil de satan 1926,
waarin genade en zonde en de bemiddeling
van de Kerk zo'n grote rol spelen, is rechtstreeks gemodelleerd op de pastoor van Ars
(tot en met ontmoetingen met de duivel) : een
mens die vanwege tekortkomingen en gebreken eigenlijk niet in staat is het heil van Godswege naar de mensen te brengen. Ook de
pastoor van Ambricourt in Journal d'un cure de
campagne (1936), die in een ontchristelijkte
parochie enkele zielen weet te redden, is onbekwaam: jong, arm, onervaren, angstig,
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ziek. Met een voor de dragers ervan onmogelijk, 'bovennatuurlijk' en de-personaliserend
priesterbeeld uit de i 8e en vooral de 19e eeuw
werd door de psychisch ontredderde romanfiguren in Bernanos' werken afgerekend.
Von Balthasar 1954; Delaroche 1925; Fourrey
1 964; Monnin 1861; Saint Pierre 1959; Trautner
1 955•

J E A N N E D 'ARC , `Jeanne

la Pucelle' (de
maagd) zoals ze zichzelf noemde, of `de
maagd van Orleans' zoals ze genoemd werd,
is in 1412 te Domremy-la-Pucelle in het departement Vosges aan de bovenloop van de
Maas geboren. Haar ouders waren Jacques
Tare en Isabella Romee. Vanaf haar dertiende jaar hoorde Jeanne 'stemmen', die zij toeschreef aan de aartsengel Michael, >Catharina
en > Margareta en die haar aanspoorden
Frankrijk van de Engelse bezetting te bevrijden (Honderdjarige Oorlog) . In j anuari 1 429
trok zij in mannenkleren via Vaucouleurs en
Chinon, waar zij de dauphin (kroonprins)
Karel trof, met deze naar Poitiers, waar theologen haar ondervroegen. In mei ontzette zij
met een leger Orleans en in juni had zij het
gebied rond de Loire vrij van Engelsen. Karel
VII werd te Reims gekroond.
Een aanval van Jeanne en de dauphin op
Parijs mislukte en op 23 mei 1430 arresteerden Bourgondiers Jeanne bij Compiegne en
verkochten haar aan de Engelsen. Zij werd te
Rouen gevangen gezet. Bisschop Pierre Cauchon van die stad leidde in 1431 tegen haar
een schijnproces, dat uitliep op een veroordeling wegens ketterij en hekserij, op haar excommunicatie en op de dood op de brandstapel, 30 mei van dat j aar. Een bekentenis
was haar afgedwongen. Ondanks spoedige
herroeping vervalste Cauchon de uitspraken
van Jeanne tot een schuldbekentenis.

Revisie van Jeannes strafproces vanaf 1450,
toen te Rouen twintig getuigen voor haar
onschuld instonden, leidde in 1456, nadat Calixtus i i 1 op verzoek van haar moeder en de
bisschoppen van Reims, Parijs en Coutances,
de heropening van het proces bevolen had,
tot haar rehabilitatie. Men ging haar vergelijken met Debora, Judit, Ester en Maria. Na
Maria werd zij (met >>Martinus van Tours)
tweede patrones van Frankrijk. Hoewel Jeanne, die — doelend op haar zendingsbewustzijn
— zelf beweerde dat haar banier belangrijker
was dan haar zwaard, werd zij met name in
de moderne tijd meer dan eens misbruikt
voor politieke doeleinden. Zo lijdt het bijvoorbeeld geen twijfel dat haar heiligverklaring in 1920, niet los te denken van kerkelijke
steun aan restauratief, Frans chauvinisme, tegelijk een politieke dankbetuiging was van
het Vaticaan voor het recente herstel van de
betrekkingen van Frankrijk met de pauselijke
staat (>>Gregorius de Grote) . In het begin van
deze eeuw werden telegrafie en radio onder
haar bescherming geplaatst. Jeannes feestdag
is 30 mei (in Frankrijk de zondag na hemelvaart) .
Al voor de i 9e-eeuwse belangstelling voor
Jeanne ontstonden miniaturen en grafiek: tekening 1429 van C. de Fauquembergue in het
register van het Parijse parlement (de oudste
afbeelding; in wapenrusting, met oriflamme
(standaard) met i H S [>> Ignatius van Loyola] en
zwaard). In zijn Champion des Dames werd
Jeanne door Martin le France in 1440 afgebeeld als de oudtestamentische Judit (manuscript in de Bibliotheque Nationale te Parijs).
Daarnaast zijn tot aan het midden van de 17e
eeuw overwegend cycli aan te wijzen, waaronder illustraties 1484 van Martial d'Auvergne in Vigiles de Charles VII (handschrift in de
Bibliotheque Nationale te Parijs) en 17eeeuwse tapijten in het Chateau d'Epinal. Scenes waarop zij afzonderlijk uitgebeeld werd
kwamen zelden voor: op een 1 Se-eeuws
Frans wandkleed in het Musee Johannique te
Orleans (Jeannes aankomst te Chinon) . Een
-

anonymus maakte in de i 6e eeuw een be-
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Clement de Fauquembergue,
Jeanne d'Arc, tekening in de
marge van een handschrift met
het verslag van de parlementszittingen op io mei 1429 te
Parijs. Musee d'Histoire
de France, Parijs.

Jeanne draagt vrouwenkleding;
in de rechterhand haar
standaard met I H s (teken voor
de naam Jezus) en in de linker
haar zwaard.

waard gebleven houtsnede van een beeldengroep ca. 1495 op de brug van Orleans, die in
1562 werd verwoest (Jeanne en Karel vii aan
weerszijden van een kruisbeeld geknield). De
groep die de oude verving (in plaats van een
kruis een pieta) en in 1792 verwoest werd,
bleef bekend door een gravure 1571 van Gauthier en een schilderij ca. 1625 van Rubens.
De nu gangbare iconografie van Jeanne
d'Arc, meestal voorgesteld in wapenrusting,
die soms over haar vrouwenkleding heen is
aangebracht (Ingres, schilderij 1854), met
zwaard en standaard, soms op een paard gezeten, heeft in de tweede helft van de i 9e
eeuw algemene bekendheid gekregen. Na
twee Franse nederlagen (187o en 1914) werd
de rep om Jeanne als een historische figuur
ter ondersteuning van nationalistische gevoelens steeds groter. Na twee overwinningen en
het c dnonisatieproces werd in iedere Franse
stad een triomfantelijk standbeeld van haar
opgericht, in iedere kerk een altaar met haar —
meestal zoetelijk en potsierlijk-heldhaftige —
beeld. Alles ruikt dan naar heroisme en, wat
de vorm betreft, naar `fin de siècle', terwijl
pathetiek en burgerlijk romantisch realisme
overheersen zodra men scenes uitbeeldt zoals
`Jeanne hoort stemmen' (bijvoorbeeld een
schilderij 1879 van Lepage), `Jeanne in gebed'
(een beeld 1870 van Chapu, Jeanne als boerenmeisj e) , haar veldslagen (een i 9e-eeuwse
plastiek van Roulleau te Chinon) of haar
dood (schilderij ca. 1870 van J. E. Lenepveu
in het Pantheon aldaar) . Fremiet vervaardigde in 188o Jeannes ruiterstandbeeld voor de
Place des Pyramides te Parijs, zoals velen dat
in diejaren voor andere plaatsen deden. Rossetti ca. 186o bracht haar in verbinding met
»Karel de Grote, Wiens zwaard zij aflegt; en in
de oorlogsjaren van 1940-45 dacht Rouault
nostalgisch aan haar terug blijkens de titel van
zijn schilderij `Notre Jeanne'. Denis schilderde ca. 1915 in de kerk te Gagny (Seine-StDenis) Jeanne die te paard stijgt terwijl een
engel een gevallen soldaat wegdraagt.
Een cyclus op gobelins uit Aubusson van
Bosse naar de serie gravures van Chapelain en
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kartons van Vignon ca. 1700 bevindt zich in
het Musee Jeanne d'Arc te Orleans.
Nog voor Jeannes dood schreef de 'feministe avant-la-lettre' Christine de Pisan met
Le Dittie de Jeanne d'Arc 1429 op haar een
hoopvol lofdicht. Het onleesbare gedicht van
Chapelain, La Pucelle ou la France delivree 1656
(met e'en titelgravure van Bosse), en een parodie 1762 van Voltaire horen tot de periode
van de vergeten Jeanne. Schillers Die Jungfrau
von Orleans, waarin Jeanne op het slagveld
sterft (18o i ; in hetzelfde jaar nog een gedicht), en de publikatie van de procesakten in
1841 werden in de 19e eeuw de aanleiding
voor een reeks min of meer populaire bewerkingen van de historische stof voor ballet,
theater en opera. Peguy zag, in Le mystere de
la charite de Jeanne d'Arc 1910, een parallel tussen de dood vanjezus en die van Jeanne. Zijn
historisch-politiek Jeanne-drama 1897 kwam
tot stand in zijn socialistische periode, en in
1912/13 schreef hij het lofdicht La Tapisserie
de Notre Dame. Shaw zette in 1923 een nuchtere, rationele Jeanne op het toneel in een wereld die haar niet anders dan veroordelen kan.
Anderson liet, tijdens gespeelde repetities van
een toneelstuk 1953 over Jeanne, spelers en
regisseur over haar aard en betekenis discuteren. Anouilhs L'Alouette 1953 toonde de paradox van Jeannes eenvoud en haar gevaar
voor politiek en Kerk; en Audiberti schiep in
1950 een geseculariseerde Jeanne in wie
werkelijkheid en ideaalbeeld met elkaar geconfronteerd worden. Op al deze literaire
werken had de 'ontmythologiserende' biografie 1908 van Anatole France invloed.
Twain schreef in 1895 de eigenzinnige Personal Recollections ofJoan of Arc, Seeberg in 1929
het essay Gott in Frankreich? Ein Versuch,
waarin met Jeanne als uitgangspunt het Franse nationalisme vanuit Duitse optiek bekeken
wordt, en Brecht in 1932 Die heilige Johanna
der Schlachthofe. Van Lampo verscheen in
1 955 een roman De duivel en de maagd met
macabere reflecties van Gilles de Rais, maarschalk van Frankrijk, op Jeanne. Mell schreef
in 1957 een toneelstuk, aan Jeanne gewijd.

Het nog altijd aangrijpende werk La Passion de Jeanne d'Arc 1928 van Dreyer is niet
meer weg te denken uit de vroege geschiedenis van de film. Het thema, in 1917 in de
filmgeschiedenis geintroduceerd door Cecil
B. de Mille, inspireerde na Dreyer nog onder
meer Rossellini 1954, Preminger 1957 (naar
Shaw) en, in een extreem sobere verfilming,
streng naar de procesakten, Bresson 1963.
In 1701 is er een oratorium door Sandoni
aan Jeanne d'Arc gewij d, in 18 3 2 een cantate
door Rossini, in 1843 een werk voor sopraan
en orkest door Samuel, in 1845 een oppervlakkige opera door Verdi, een andere in
1878/79 door Tsjaikovski (geinspireerd door
Schillers drama), weer een andere in 1886
(Wenen) door Rezniczek, in 1872 een symfonisch gedicht door Pfeiffer en ca. 188o een
`scene lyrique' door Bruneau. Gounod
schreef in 1873 toneelmuziek bij een stuk van
Barbier. Liszt/Dumas schreven een zangstuk
ca. 1850 voor mezzosopraan en piano, dat de
componist later bewerkte voor orkest. In deze eeuw ontstonden oratoria van Wambach
in 1909, Paray in 1913, Roland-Manuel in
'937 en Alix ca. 1940; orkestwerken in 1936
en 1937 van Rosenthal enjaubert; een lyrisch
drama van C. F. Lenepveu en een lyrische
scene van Mathias (beide ca. 1900), een opera
(naar Schiller) van Klebe in 1976 en een stuk
voor recitanten en orkest van Welffens/Avermate uit 1956. Hoogtepunt is zeker het dramatisch oratorium van Honegger/Claudel
uit 1938/39 waarin Jeanne boven historie en
aardse realiteit uitstijgt tot een symbool van
uiterste bevrijding door bereidheid tot de
dood. Messiaen componeerde voor groot en
klein koor in 1941 Choeurs pour une Jeanne
d'Arc.
Cordier 1948; Desnoyers 1891; Doncoeur/Lanhers
1952-61; Hanhart 1955; Von Jan 1928 en 1952;
Jeanne d'Arc 1962; Pernoud 1954; Rastoul 1930;
Schirmer-Imhoff 1956; Warner i 98 i .
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om ze vervolgens over te brengen naar SaintJosse, werd zijn verering door Angelsaksische
missionarissen over heel Noord-Europa verspreid. De populaire >>pelgrimsheilige werd in
JO D O C US (fosse, Jodok, Jobst of Joost)
moet volgens 9e- en 1 ie-eeuwse Vitae een de middeleeuwen zeer vereerd (kapellen in
zoon van koning Juthael van Bretagne en een verschillende plaatsen, onder meer te Breda)
broer van de heilige Judicael en van koning en aangeroepen als patroon van schippers,
Haeloc zijn geweest. Hij zou kort na 64o af- pesthuizen, bakkers en blinden. Hij bestand hebben gedaan van al zijn rechten op de schermde tegen vuur, koorts en pest, en
troon, priester zijn geworden en een tijd lang waakte over oogst en vee. Men viert hem op
in dienst hebben gestaan van graaf Heimo
13 december, vooral in bedevaartplaatsen als
van Poitiers. Daarna zou hij nu eens als pel- Saint f osse en Sankt Jost in de Eifel. Op de
grim rusteloos heen en weer getrokken, dan afbeeldingen is hij bijna altijd jong, en geweer als eremiet hier en daar gehuisd hebben.
kleed als pelgrim (vaak als Jakobus de MeerCa. 644 leefde hij als kluizenaar te Brahic, in dere) met staf en boek als attributen, soms een
652 was hij priester van de Sint Maartenska- kroon in de hand; soms als priester.
pel te Runiac en nadien weer kluizenaar op
Voor 1450 vindt men geen afbeeldingen.
de plaats waar later de benedictijnerabdij
De oudste zijn een miniatuur in een Engels
Saint f osse zou verrijzen. Na een bedevaart gebedenboek ca. 1450 in het British Museum
naar Rome is hij, na nog een kort verblijf in
te Londen, een relief na 1483 aan de epitaaf
zijn Bretonse kluis te Runiac en op enkele van Jodokus Krell (Germanisches Nationalandere plaatsen, ca. 669 gestorven. Zijn relie- museum te Neurenberg; als een Sint Jakobus)
ken rusten vanaf ca. 81 o in Hyde Abbey bij en een bronzen beeld aan het grafmonument
Wincester.
ca. 1530 van Maximiliaan i in de hofkapel te
Zijn broer, de heilige Judicael, zou door Innsbruck door de broers Godl en Kolderer.
intriges van de adel — zeggen de verhalen — Als priester is hij weergegeven op een sculpvan de Bretonse troon geweerd zijn. In diens tuur uit het einde van de i S e eeuw in het
plaats kwam de losbandige Haeloc. Judicael museum te Salzburg. Met de kroon in de
werd daarop monnik in- "het klooster van abt hand is hij, met fikse pas op weg, afgebeeld
Mewen, later Saint-Meen-de-Gael genoemd. op een gravure ca. 1495 van Israhel van MecNa de bekering van Haeloc, volgens een tra- kenem. De kroon wordt getoond op een afditie bewerkt door de heilige Maclou, een beelding op een vleugel van het triptiek van
Ierse missionaris en reisgenoot van Sint de Meester van de Godelieve-legende uit de>>Brandaan, zou Judicael toch een tijd lang zelfde tijd in de Mariakerk te Brugge. Soms is
weer op de troon gekomen zijn. In 640 deed Jodocus in gezelschap van Jakobus de Meerhij echter afstand en ging hij naar zijn kloos- dere, zoals op een 15e-eeuws glasraam te
ter terug om er ca. 647 of 658 te sterven. Wetteringen (Aargau) of op een houtsnede
Zeker is dat hij met medewerking van de 1516 van Leu. Een kleine cyclus ziet men op
heilige >>Eligius een vete met koning Dago- de muurschilderingen uit de i Se eeuw in de
Sankt Jostkapelle te Obergasz (Zwitserland).
bert i in 636/37 heeft bijgelegd.
De 9e-eeuwse Sint Joost-legende, opgeteDe naam `Jodocus' is van oorsprong Bretons: kend door een onbekende monnik, werd ca.
Judoc, afgeleid van Judacos (ervaren in de T000 uitgebreid door Isembard van Fleury en
strijd), maar werd later in verband gebracht ca. lol S nog eens bewerkt door Florentius
met het Griekse `iodokos' (pijlen opnemend, van Saint f osse.
bevattend). Vanuit Hyde Abbey, waar men
Jodocus' relieken op 25 juli 977 terugvond Gava 1952; Lestocquoy 1948; Rouillard 1960.
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JOHANNES CHRYSOSTOMUS, een van
Translatie van het gebeente van
Johannes Chrysostomus,
miniatuur in het Menologion
(gebedenboek) van keizer
Basilius ii uit het einde van de
ioe eeuw. Vaticaanse
Bibliotheek, Rome. Johannes
was tijdens zijn verbanning uit

de vier »kerkvaders van het Oosten, was een
zoon uit een officiersfamilie te Antiochie,
waar hij in 344/45 geboren werd. Hij studeerde er aan de exegetenschool, die bekend
stond om haar rationele methodiek, en beleefde daarna een tijd lang als monnik en eremiet de christelijke ascese (»asceten) dermate

Constantinopel in 407 te
Komana (Pontus) gestorven. In
43 8 werden zijn relieken onder
Theodosius ii triomfantelijk
Haar de stad teruggebracht
(translatie) en bijgezet in de
Apostelenkerk. Rechts maakt
de keizer met door zijn mantel
bedekte handen een
ceremonieel gebaar van
ontvangen; naast hem de
patriarch met evangelieboek.

extreem dat hij er om reden van gezondheid
van of moest zien. Nadat hij in 3 86 priester
was geworden werd hij geleidelijk aan in de
kerk van Antiochie een bekend predikant. In
397 koos men hem tegen zijn verwachting
tot patriarch van Constantinopel. Aanvankelijk enthousiasme voor de geweldige redenaar zijn bijnaam uit de 6e eeuw betekent
`gulden mond' en de uitstekende zielzorger
sloeg na zijn aanklachten tegen misstanden
onder de vooraanstaanden aldaar om in tegenwerking en afkeer. In 403 werd hij af—

—
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gezet en verbannen naar een gehucht aan de
Armeense grens. Op weg naar een milder
oord stierf hij in 407. Zijn omvangrijke literaire produktie geeft een goed inzicht in de
aard van de theologie van zijn tijd en is vooral
van belang vanwege de hoeveelheid informatie over het kerkelijk doen en laten. Een overlevering wil dat hij schilder was. De oosterse
`Liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomus' draagt enkel zijn naam. Zij ontstond ten
dele al voor hem en werd ten dele in de 14e
eeuw uitgebouwd. In het Oosten wordt zijn
feest op vier verschillende data gevierd, in het
Westen op 27 januari. Hij is de patroon van
de predikanten.
Als gezagvolle bisschop is Chrysostomus
in de kerken van het Oosten vaak afgebeeld,
in groepen of alleen: ascetisch gezicht, korte
baard en in bisschopsgewaad (>>clerici). Met
»Basilius verschijnt hij als liturg regelmatig
aan de Heilige Deuren van de iconostase onder de annunciatie (bijvoorbeeld iconostase
uit Novgorod eerste helft 16e eeuw) . Op een
zeldzame voorstelling (fresco 1349 in het
klooster te Lesnovo in Servie) geeft hij instructies aan de ikonenschilders. In het Westen werd Chrysostomus zelden en bovendien
weinig verrassend afgebeeld, of het moest
zijn op fresco's van Benozzo Gozzoli 1449-51
in de Cappella Nicolina in het Vaticaan; van
Domenichino ca. 1620 in de Griekse abdij te
Grottaferrata bij Rome (in een westerse versie van het oosterse bisschoppelijke gewaad)
en van een anonymus ca. 1500 in het Hospital
te Kues (Moezel; in westerse liturgische kleding). Del Piombo stelde hem schrijvend te
midden van vele heiligen voor op het altaarstuk ca. 1525 in de San Giovanni Crisostomo
te Venetie. Vreemd genoeg werd hij in het
avondtand ook vereenzelvigd met een bekeerde rover en verkrachter uit een 14eeeuws gedicht uit Florence, Schirano met de
bijnaam Boccadoro (= Guldenmond) . Hieruit ontstond de scene van `de boetende Johannes Chrysostomus': houtsnede van Fyner in
een legendarium 1481, een anoniem schilderij
uit de 15 e eeuw (met drie scenes) in de Galerii a

Estense te Modena en gravures van Beham
1 525-28 en Diirer ca. 1 1o.
De Russische componist Vasili Sergejevitsj
schreef ca. 1895 een cantate ter ere van deze
heilige.
Baur 1929-30; Meulenberg 1983.

was een Griekse
»asceet uit de 7e eeuw. Men weet niet waar hij
vandaan kwam. Hij moet voor S79 geboren
zijn. Toen hij 16 jaar oud was, werd hij monnik op de berg Sinai. Hij leefde er veertigjaar
als eremiet en was een tijd lang abt van het
Catharina-klooster. Op verzoek van zijn
vriend en correspondent, abt Johannes van
Raithu (een klooster aan de westkust van het
Sinai-schiereiland) schreef hij zijn eigen ascetische ervaringen neer in een handleiding
voor monniken. Deze verhandeling, die hij
doorspekte met veel volkswijsheden, bouwde hij op volgens een schema van dertig treden, als was het een ladder. Vandaar de naam
van het werk: Klimax tou paradeisou (Hemel=
ladder), en ook de bijnaam van Johannes zelf.
De leidraad-ladder zou — zoals die van Jakob
in zijn droom in Betel (Gen. 28,12) — naar de
hemel leiden. Daartoe gafJohannes, steunend
op het werk van de grote monnikenleider en
theoreticus in het Oosten, Euagrius van Pontos (ca. 385), naar klassiek patroon aan
christelijke »asceten aanwijzingen voor de
strijd tegen het kwaad en voor het aanleren
van de deugden. Daarna schreef Johannes
een, aan zijn vriend opgedragen, handleiding
voor oversten van monniken onder de titel
Logos pros ton poimena (Woord aan de herder[s]). Johannes moet ca. 649 gestorven zijn.
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Een verder onbekende monnik, Daniel van
Raithu, schreef zijn Vita. De Klimax werd in
meerdere talen vertaald, vaak ter lezing aan-
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De hemelse ladder ('klimax'),
ikoon, tweede helft 12e eeuw.
Catharina-klooster op de Sinai
in de Negev. Johannes
beschrijft in zijn werk de
dertig treden die monniken op
de ladder naar de hemel
moeten bestijgen door het
bestrijden van ondeugden en
het verwerven van deugden.
Op de oudste afbeeldingen

halen alien de hemelse top.
Latere voorstellingen, zoals
deze, tonen ook de
mislukkelingen, die ten proof
vallen aan duivels en in de
hellemond verdwijnen. Op de
ladder monniken en een
patriarch van Constantinopel,
wat crop zou kunnen wijzen
dat een schilder uit deze stad
de ikoon maakte. Op een

diagonaal die de diagonaal van
de ladder kruist, staan
linksboven engelen,
rechtsonder monniken. Niet
voor niets: het leven van
asceten en monniken werd
opgevat als een 'angelikos
bios', leven als engelen, in
anticipatie op wat die wezens
immers al bezitten: het zijn bij
de Heer.

JOHANNES VAN DAMASCUS

bevolen en becommentarieerd, onder meer
ca. I 100 door bisschop Elias van Kreta. In het
Westen hielden in de I2e eeuw Honorius van
Autun en Herrad van Landsberg zich bezig
met de deugdenladder. Johannes wordt in het
Oosten gevierd op 30 maart.
Johannes wordt altijd — volgens het Schilderboek van de Athos (uitgave onder meer
van Schafer 18 5 5 en van Dideron/Durand) —
afgebeeld als 'ijverig, in de geest opgeheven,
schouwend' . Hij heeft een lange gestalte,
sluik, wit haar en een lange witte baard rond
een langgerekt, scherp getekend gezicht; hij
maakt het spreekgebaar en draagt een boek in
de linkerhand. Veel handschriften van de Klimax vanaf de ioe eeuw bevatten illustraties.
Voor een deel zijn het voorstellingen van de
auteur, voor een ander deel begeleiden zij de
inhoud van de dertig treden (hoofdstukken) .
De oudste codices zijn een ioe-eeuwse in het
Catharina-klooster op de Sinai en een i I eeeuwse in de universiteitsbibliotheek te Princeton (vs). Belangrijke latere codices zijn de
14e-eeuwse Stauronikita-codex van de Athos
en een uit ca. 1600 in de Vaticaanse Bibliotheek. Johannes is er op verschillende wijzen
in afgebeeld: als auteur, het boek aan Jezus of
aan zijn vriend Johannes van Raithu overhandigend, onderwijzend of staande naast
zijn ladder, waar monniken op klimmen. In
het laatste geval worden de monniken vaak
verwelkomd door Jezus rechts aan de top en
ontvangen zij links aanwijzingen van een engel. Johannes Climacus staat dan onder Jezus
rechts, de handen opgeheven. In de oudste
handschriften bereiken alle bestijgers de top
(Vatopedi-codex ca. i000); vanaf ca. 1250
tuimelen er ook monniken naar beneden ten
teken van hun falen in het monnikenbestaan
(Vaticaanse codex 13 e eeuw) .
De monnikenleidsman werd ook monumentaal afgebeeld op fresco's (ca. Ions in het
Katholikon te Hosios Loukas in Boetie, Griekenland, en ca. 1210 in de Mariakerk te Studenica) en vaak op ikonen (uit Novgorod ca.
1277 in het Russisch Museum te Sint-Petersburg: in het waardige gezelschap van de klein
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naast hem afgebeelde »Georgios en »Basilius;
Russische ikoon ca. 1795 te Recklinghausen).
In het Westen komt hij alleen voor in verzamelbanden met portretten van monniken
en asceten (onder meer Bourgoing de Villeforte, Vies des Peres des deserts, deel 2, Amsterdam 1714).
Bontschev 1948; Martin 1 954.

was de
zoon van Sagur ibn Mansur, een Arabischchristelijke minister van Financien aan het
hof van de kalief van Damascus. In deze stad
werd Johannes ca. 65o geboren en werkte hij
lange tijd op het bureau van zijn vader. Ca.
700 is hij, wellicht vanwege een vijandige
houding van de kalief ten opzichte van christenen, naar Mar Saba bij Jeruzalem getrokken. De patriarch van die stad wijdde hem tot
priester en bediende zich van de steun van
deze geleerde man, die belangrijke theologische en ascetische werken publiceerde en
daarnaast poezie en hagiografische werken
schreef (»Barlaam & Josaphat). Men riep zijn
hulp met name in tijdens de iconoclasten(beelden) strij d, die op grond van zijn theologie door Nicea i i , het zevende algemene concilie in 787, ten gunste van de bestreden ikonen beslecht werd. Johannes fundeerde de
afbeeldbaarheid van Jezus en zijn daden op de
menswording. Als het Woord werkelijk in
mensengestalte is verschenen, is het dus ook
afbeeldbaar en is dit beeld heilig. Het beeld
ontkennen betekent de incarnatie loochenen.
Van Johannes' leven is verder weinig bekend. Hij moet stokoud geworden zijn. Meer
dan i oo j aar oud, stierf hij ca. 750. Een legende vertelt dat de beeldenbestrijdende keizer
Leo iii hem een hand liet afhakken, die door
een wonder weer aangroeide. Johannes
schonk toen aan een Maria-ikoon een zilver-
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en votief-hand, die latere schilders erbij afbeeldden, waaruit een nieuw ikoon-type ontstond (Moeder Gods met drie handen;
bijvoorbeeld een Servische ikoon ca. 1700).
Johannes werd in het Oosten voorgesteld
als een oude man met lange grijze haren en
baard, een soort tulband op het hoofd, dit
vanwege zijn Syrische afkomst, en in priestergewaad (zij luik van een ikoon, begin 14e
eeuw, in het Sinaiklooster; samen met »Ephrem de Syrier) . Men beeldde hem of op ikonen van de 'ontslaping van Maria' (waarover
hij schreef) en bij de uitbeelding van de Mariahymne `Over u verheugt zich de ganse
schepping', die op zijn naam staat en ook thema van ikonen werd (fresco 1500-02 van
Dionisij in het klooster te Therapontos; ivoor
ca. 1550 in het museum te Zagorsk). Op de
afbeelding steekt hij boven de heiligen die
Maria vereren uit en reikt haar een blad met
de tekst van de hymne. In Italia vindt men
sporadisch een cyclus, gewijd aan de Damascener: raam 16e eeuw in de dom te Milaan;
Reni, fresco ca. 16 i o in de Cappella Paolonia
in de Santa Maria Maggiore te Rome en
schildering 1648 van Miradori I1 Genovesimo
in de Santa Maria Maddalena te Cremona.
Van der Meer/Bartelink 1958.

(van God) werd in
geboren in het dorp Montemor o Novo
bij Evora in de Portugese provincie Alentejo.
Als jongen van 8 jaar bij zijn ouders ontvoerd, werd hij als herder aangenomen bij
een Spaanse landeigenaar te Oropesa. Daar
werd hij, omdat men zijn ware naam niet
kende, `de Dios' (van God) genoemd. Toen
hij 27 j aar was nam hij als soldaat dienst in het
leger van Karel v , waarna hij meestreed in
oorlogen tegen de Fransen en de Turken. Na
enkele jaren als voorwerker in Afrika en als
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rondreizend boekhandelaar te Gibraltar en
Granada geleefd te hebben werd hij in 1539
geraakt door een preek van zijn tijdgenoot,
boeteprediker en latere leidsman, Johannes
van Avila, de 'apostel van Andalusia', en gaf
hij zijn rusteloos leven op. Hij stichtte te Granada een ziekenhuis, waar hij zich, bijgestaan
door helpers, de rest van zijn leven in een
ascetisch bestaan aan de verpleging wijdde.
Daarnaast zette hij zich in voor armen en
zwakken. De wijze waarop in zijn huis de
zieken en geestelijk gestoorden behandeld
werden was nieuw en voor zijn tijd zeer
vooruitstrevend: psychologische aanpak,
goede mentale begeleiding en psychosomatische behandeling. Pas jaren na Johannes'
dood in 1550 noteerden zijn medewerkers
hun leefregels, die in 15 86 goedgekeurd werden voor de 'orde van de barmhartige broeders van Johannes van God'.
Johannes de Deo, in 1690 gecanoniseerd, is de
patroon van Granada, zieken, ziekenverplegers en boekhandelaren. Zijn relieken rusten
in een zilveren urn in de basiliek San Juan de
Dios te Granada. De feestdag is 8 maart. De
Castro schreef te Granada in I S 8 S Historia de
la vida y sanctas obras de Juan de Dios. Het werk
had invloed op de iconografie onder meer
door de pathetische verhalen die werden uitgebeeld: over het kind Jezus dat hem een leven van lijden voorspelde, over Johannes die
zieken op zijn rug draagt (onder meer bij een
brand in zijn ziekenhuis) en een doornenkroning door Jezus en Maria. Als attributen ziet
men kruis, doornenkroon, granaatappel
(Granada) of het Jezuskind (op de arm) of
bedelaars en zieken aan zijn voeten. Johannes'
kleed is een eenvoudige pij.
Geschilderde portretten ca. 1620 van De
Raxis in het Hospital te Madrid en in de San
Juan de Dios te Granada gaan terug op een
verder onbekend 'vera effigies' (origieel portret) en tonen een mager gezicht met diepliggende donkere ogen onder scherpe wenkbrauwen en een hoog voorhoofd, kleine
afhangende snorbaard en dun glad haar. Met
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het kruis, vaak in meditatieve houding, werd
Johannes afgebeeld op schilderijen van Zurbaran ca. 164o en Herrera de Oudere ca.
165o, en op beelden van een anonymus 1609
aan het Hospital te Granada en van Higueras
y Fuentes uit het begin van deze eeuw. De
beeldhouwer Giaquinto beeldde hem af met
bedelaars en kinderen aan de voeten op een
werk ca. 1750 in de kathedraal te Sevilla; De
Mena in een beeld ca. i 600 in de Santiagokerk te Malaga met het Jezuskind aan de voeten, dat hem een granaatappel reikt; een anonymus in een beeld ca. 1650 in het Hospital te
Cadiz met het kind op de arm, en met de
granaatappel werd hij afgebeeld in een 17eeeuws beeld van Ruiz in de kathedraal te
Granada.
Slechts in het werk van Wierix ca. 1600
treft men een cyclus van zeven gravures. Afzonderlijke scenes komen voor op een werk
ca. 1620 van De Raxis in de juist genoemde
kathedraal (verschijning van het Jezuskind),
en op schilderijen van Murillo ca. 166o in het
Hospicio te Sevilla en van Gomez Moreno
18 8o (dragen van zieken) en van de zoj uist
genoemde Giaquinto in de San Giovanni Calibita te Rome (doornenkroning; tevens een
apotheose) .
Gomez-Moreno 1950; Magnin 1930; Ruland
194.9; Russotto 1950; Salvaderi 1 959-

(Juan de Yepes) was een telg uit een verarmde familie uit
de lagere Spaanse adel. Hij werd in 1542 geboren te Fontiveros bij Avila en trad na een
weinig gelukkige jeugd onder de naam Juan
de San Matias in in het klooster der karmelieten te Medina del Campo. Vandaar uit studeerde hij vanaf 1564 theologie in het klooster van de orde te Salamanca, en in 1 567 werd
hij priester gewijd. In deze tijd leerde hij »Te-
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resa van Avila kennen, met wie hij zijn leven
lang in een diepe vriendschap verbonden
bleef. Al vlug teleurgesteld vanwege de slappe geest in de orde, dacht Juan erover om
kartuizer te worden (Bruno). Op aanraden
van Teresa, die hem haar plannen om samen
de karmelorde te hervormen ontvouwde,
kwam hij daar echter op terug.
Na een bloeiperiode in de 13e eeuw, die
door de aanpassing van het oude eremietenideaal (» asceten) via de regel van 1247 aan
westerse omstandigheden door de Engelsman
Simon Stock ingezet werd, raakte de karmelorde, die er zich op beroemt af te stammen
van de school van de profeet Elia op de berg
Karmel in Galilea (2 Kon. 2), in de i Se eeuw
in verval. Oorzaken waren onder meer de
protestantse reformatie, decimering van de
kloosters door epidemieen en vooral verslapping van de kloostertucht. Na verschillende
andere, minder geslaagde pogingen begon
een definitieve reformatie onder leiding van
Teresa en Juan. Na het aannemen van een
nieuwe naam, Juan de la Cruz, stichtte deze
naar haar voorbeeld een klooster, in dit geval
in 1568 te Durvelo, waar de hervormingsgezinde monniken de oude regel strikt naleefden. De bijnaam `ongeschoeide karmelieten', die het yolk de monniken gaf, werd de
officiele naam van de gereformeerde orde. In
1 S7 0 opende Juan een college te Alcala de
Henares en in I 57 werd hij biechtvader van
Teresa's gereformeerde klooster van de
Menswording te Avila, waar hij zijn studie,
nu vooral gericht op oudere mystieke
werken, voortzette. Vanwege zijn krachtige
verdediging van de Teresiaanse hervorming
werd hij door de tegenstanders in de orde in
moeilijkheden gebracht. In 1577 zette men
hem in het klooster te Toledo gevangen en
liet men hem er de zwaarste straffen ondergaan en de grootste ontberingen doorstaan.
In deze toestand schreef Juan zijn eerste mystieke gedichten, die hij zelf in grote werken
weer becommentarieerde.
Juan wist na negen maanden te ontsnappen
en vluchtte naar de eenzaamheid van het
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klooster Calvario. Intussen werd de karmelorde in tweeen gesplitst: geschoeide en ongeschoeide karmelieten/karmelietessen. Vanaf I S 79 was hij twee j aar. lang rector van een
college te Baeza en te Granada, waar hij kennis maakte met de geschriften van Arabische
mystici, en in I 8 8 werd hij prior van het
hoofdklooster te Segovia. Omdat zijn superieuren hem, toen de onenigheid binnen de
orde weer oplaaide, niet vertrouwden, zonden zij hem naar een arm, afgelegen kloostertje te Ubeda, waar de grootste Spaanse
mysticus — ook nu miskend, en heroisch zijn
opgekomen ziekte dragend — in I 59 stierf.
Naast kleinere geschriften, brieven en gedichten liet Juan vier belangrijke werken na,
die systematisch samenhangen en de mystieke
opgang van de mens in drie fasen tekenen.
Subida del monte Carmelo (Bestijging van de
berg Karmel) en Noche oscura del alma (Donkere nacht van de ziel) betreffen de uitzuivering van de mens in de `nacht van de zinnen',
waarna elke sensibele vorm van devotie
wordt losgelaten en de ziel in zuiver geloven
achterblijft. Cantico espiritual (Geestelijk lied)
beschrijft de tweede zuivering in de vaak met
lijden bezochte `nacht van de geest', waarin
God het initiatief neemt tot verdere vergeestelijking, waarna de mens in Llama de
amor viva (Levende liefdesvlam) overgaat in
de in vlammende taal beschreven vereniging
met God (`fe ilustradisima', het uiterst verlichte geloof). Bronnen van Juans mystiek
zijn in de eerste plaats zijn eigen ervaringen
(ondersteund door zijn groot vermogen tot
inzicht in de menselijke psyche), de Schrift en
de thomistische theologie (»Thomas van
Aquino).
Het verhaal gaat dat Juan, meermaals begunstigd met visioenen, eens een verschijning
had, waarin de kruis dragende Jezus hem
vanaf een altaar vroeg wat hij als beloning
voor al zijn inspanningen verlangde. Het antwoord was: `Neer, laat mij lijden en voor u
veracht worden.' Zelf maakte hij naar aanleiding van een Jezusvisioen ca. 1575 een merkwaardig tekeningetje, dat in het klooster van

de Menswording te Avila bewaard wordt,
waarop men de Gekruisigde van bovenaf in
een kort verlopend perspectief ziet (met als
kennelijke inspiratiebron een tekening van de
16e-eeuwse manierist Rosso Fiorentino; vgl.
een schilderij van Dal11951 met een gelijkend
perspectief).
Sint Jan van het Kruis werd in 1 726 heilig
verklaard en in 1926 tot kerkleraar uitgeroepen. Tot 1732 werd hij op 24 december gevierd; daarna op 24 november. In de laatste
halve eeuw wordt tot op de dag van vandaag
zijn leven, maar vooral zijn mystiek door
zeer velen intensief bestudeerd. Velen ervaren
hem in zijn geschriften nog als hun levensbegeleider.
Hij moet volgens zijn biografen een klein
mannetje geweest zijn, met fraaie trekken en
elegante gebaren. Hij was een dichter, introvert, en als asceet zo streng dat Teresa er de
spot mee dreef. Van hem vervaardigde portretten uit de 16e eeuw, in een vijftal Spaanse
karmelietenkloosters bewaard, tonen meestal
een wat bolrond gezicht met brandend starende, naar binnen gerichte ogen. Op deze en
latere afbeeldingen draagt hij het ordekleed
der karmelieten. Zijn attributen zijn een boek
of meerdere boeken (zijn geschriften), een
kruis, ganzeveer (de auteur), soms een duff
aan de schouder (inspiratie), een enkele maal
een lelie (zuiverheid) of ketenen (gevangenschap) : een gepolychromeerd houten beeld
ca. 1870 van German Hernandez en een beeld
ca. 1700 in de Karmelkerk te Gent. Soms
werd hij in mystieke vervoering voorgesteld,
zoals bij een 16e-eeuws beeld in de Iglesia del
Scalzi te Venetie. In de grafiek poseert hij
vaak samen met Teresa van Avila: op het titelblad van een Cursus theologicus 1647 uit Salamanca en op een gravure ca. 1671 van Cabaey.
Grote cycli verschenen in uitgaven van de
werken van of geschriften over Sint Jan van
het Kruis. Zestig gravures van Jerome de
Saint Joseph in Tableau rac(c)ourcy de la vie de
Jean, Brussel 1678, vijftien gravures in een
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Apparatus sacri honoris ... Sancti Ioanni a Croce, Augsburg 1 747, en vij ftig gravures van
Zucchi (genomen uit zijn illustraties van heiligenlevens) in de Vita, Venetie 1748, van
Marco di San Francesco. Afzonderlijk werden een enkele maal de opname in de orde
afgebeeld (schilderij ca. 1570 van Fernandez)
en vaak de verschijningen: dikwijls in de grafiek en op een schilderij ca. 1650 van Thys
voor het Antwerpse karmelietenklooster, nu
in het Kon. Museum voor Schone Kunsten
aldaar (de Drieeenheid verschijnt met Maria
en Johannes de Evangelist), en op een schilderij ca. 1710 van Janssens voor het klooster te
Mechelen, nu in het Provinciaal Museum aldaar.

Capanaga 1951; Giuseppe 1941/42; Milner 1964/
66; Peers 1954; Saint Joseph 1974; Stein 1 954.

(bijvoorbeeld te Brugge), altijd naar het
voorbeeld van het beeld 1683 van Rauchmiller op de Moldaubrug te Praag, in kanunnikengewaad (toog, superplie, rochette en
bonnet), vaak met een kruis in de hand en een
constructie met sterren en wolken rond het
hoofd. Rond de sterren staat `T A C U i' (ik
zweeg) op een beeld ca. I750 van Zeiler. Cycli in kerken, zoals in de Asam-Kirche ca.
1740 te Munchen, gaan terug op illustraties
1724/25 van Pfeffel in Johannes' biografie van
de hand van de jezuiet Balbin uit 1640. Het
waren vooral jezuieten die de verering verbreidden van de patroon van de biechtvaders,
schippers en stervenden, die helpt tegen watersnood en oneerlijke verdachtmaking. Porpora schreef in I7I I een oratorium Ii martirio
di San Giovanni Nepomuceno.
Der heiligejohannes von Nepomuk 1971; Weiszkopf

1948.

JOHANNES NEPOMUK, een Boheemse

priester uit het bisdom Praag, werd ca. 1350
in Pomuk geboren. Hij studeerde rechten te
Praag en Padua en werd in 1389 vicaris van
het Tsj echische aartsbisdom. In 1393 werd hij
op bevel van koning Wenceslaus gevangen
genomen en na een geheim proces, waarvan
de akten ontbreken, van de Karelsbrug te
Praag in de Moldau geworpen. Uit 1433 —
pas na verwarring rond de veroordeling van
Jan Hus in 1415, de opstand van de Hussieten
in 1419 en de dood van Wenceslaus — is er het
pikante bericht, dat Johannes' weigering de
biecht van de koningin bekend te maken, de
reden zou zijn geweest van zijn veroordeling.
Na het terugvinden van Johannes' niet verteerde tong in zijn graf in de Vitusdom in
1719 volgde in 1721 zijn zaligverklaring en in
1729 zijn canonisatie. Vanaf die tijd prijkt
menig beeld van Johannes op bruggen in steden en dorpen van katholiek West-Europa

JULIANA VAN NICOMEDIE wordt als

>>maagd en >>martelares reeds vermeld in de
belangrijke Se-eeuwse martyrologia. Volgens een late legendarische Passio uit de 8e
eeuw zou zij onder Maximinus Daia, die de
christenen in het Oosten scherp vervolgde,
ca. 310 terechtgesteld zijn, omdat zij een heidense bruidegom afgewezen en hem en haar
vader aangeklaagd had. Na haar onthoofding
zouden haar relieken door een zekere Sefonia
(of Sofia), een vrouw uit een senatorenfamilie, naar Pozzuoli (bij Napels) gebracht zijn.
Volgens de legende zoals die verteld wordt in
de Legenda Aurea, zou de voor haar bestemde
Eulogius rechter van de stad geweest zijn.
Haar vader liet haar, toen zij een huwelijk
weigerde, ontkleden en geselen, om haar
daarna aan Eulogius uit te leveren. Toen
diens pogingen haar over te halen zijn bruid
te worden mislukten, liet ook hij haar gese-
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len, een halve dag aan haar haren ophangen,
en kokend lood over haar hoofd gieten. Toen
dat zonder gevolgen bleef, liet hij haar gevangen zetten. Het verhaal vertelt dan hoe de
martelares de duivel, die haar in de kerker in
de gedaante van een engel verscheen om haar
tot offeren aan de afgoden aan te zetten, met
haar ketens neersloeg en boeide, op weg naar
de terechtstelling over de markt sleepte en in
een latrine wierp. Juliana werd op bevel van
de rechter geradbraakt, maar een engel vernielde het rad en genas haar wonden. Vijfhonderd mannen en honderddertig vrouwen
die dit zagen bekeerden zich en werden daarop onthoofd. Een onderdompeling in een ketel kokend lood ervoer de martelares als een
verkoelend bad. Toen kwam de duivel terug
in de gestalte van een mooie jongeman en
spoorde de rechter aan haar te doden. Maar
alleen al door de blik van Juliana getroffen
vluchtte de duivel weg, wanhopig uitroepend dat hij nergens aan haar kon ontkomen.
Na de onthoofding van Juliana voer de rechter met 34 mannen de zee op en kwam bij een
opstekend onweer om.
Juliana van Nicomedie leende haar naam
aan verschillende middeleeuwse vrouwen die
als heiligen worden vereerd. Een van hen is
Juliana van Luik (in 1193 geboren te Retinne), ook wel Juliana van Cornillon genoemd,
naar het klooster met die naam aldaar, waarvan zij na een periode als kluizenares in 1222
priorin werd. Tweemaal werd zij echter vanwege haar strengheid verdreven, zodat zij
vanaf 1248 weer te Fosse bij Namen haar leven in eenzaamheid opnam. Juliana stierf
daar in 1258 en ligt begraven in de abdij van
Villers. Zij is bekend vanwege haar visioenen, maar vooral vanwege haar ijveren — samen met haar vriendin-kluizenares, Eva van
Luik — voor de instelling van het liturgisch
feest van Sacramentsdag. In haar werk over
de `Voile schijf der Maan' (beeld van de Kerk
en symbool van de witte hostie) signaleerde
zij op het hemellichaam een donkere vlek:
het ontbreken van een dergelijk feest. Door
haar toedoen werd, als bekroning van de ont-

wikkeling van de middeleeuwse beleving van
de eucharistie als tegenwoordigstelling van
Jezus' lijden en van de 'realis praesentia' (de
werkelijke tegenwoordigheid), het feest in
1252 eerst in het bisdom Luik en in 1264 in de
hele westerse Kerk ingevoerd.
Tijdens de inval van de Longobarden in Italie
zijn de relieken van de Nicomedische Juliana
eerst te Cumae in veiligheid gebracht. Zij is
er tot 1207 vereerd, toen een translatie naar
Napels plaatsvond. Onder invloed van het
oudste, betrouwbare martyrologium (van
»Beda; ca. 730) werd Juliana's cultus ook in
het Noorden bekend en verder door verspreiding van delen van haar gebeente over
vele steden in Italie, Spanje (Santilliana [Sint
Juliana] del Mar in Baskenland), Duitsland en
de Nederlanden bevorderd. Ook in het Oosten bleef zij in de synaxarien (liturgische boeken met korte levensbeschrijvingen van de
heiligen op hun feestdagen) vermeld en dus
gevierd. Het is niet onmogelijk dat de cultus
van Justina, een andere te Padua en Venetie
en omgeving vanaf de Se eeuw vereerde martelares, na een naamsverandering zijn oorsprong vond in een te Padua al vroeg verworven en bewaarde reliek van Juliana van
Nicomedie. Juliana's feestdag is in het Westen 12 februari; in het Oosten 21 december.
Zij wordt jeugdig afgebeeld met een kroon,
kruis, palm of boek in de hand. Haar attribunt is een door haar geketende duivel (wel
te onderscheiden van >>Margareta, die uit een
draak opstijgt); soms houdt zij een gesel vast,
herinnerend aan haar eigen marteling of aan
haar kastij ding van de duivel.
De vroegste afbeelding, een 9e- of Ioeeeuws fresco in de catacombe vanjanuarius te
Rome, toont Juliana die in haar handen die
met een doek omhuld zijn (gebaar van respect uit het Byzantijnse hofprotocol) een
martelaarskroon houdt. Met een kruis in de
hand werd zij in het Oosten onder meer
voorgesteld op een ioe-eeuws fresco in El
Nazar te Goreme (Cappadocia; Turkije) en
op een ikoon ca. 1375 in de Tretjakov Galerij
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te Moskou; soms ook in het Westen: Umbrisch fresco uit de 13 e eeuw in de Santa
Giuliana te Perugia. Hier echter gaat zij vaker
vergezeld" van de geketende duivel: bijvoorbeeld een relief ca. 1195 in de dom te Worms
en een beeld aan de koorbanken in de Stephansdom te Wenen. Met palm, zwaard en
gesel plaatsten Taddeo di Bartolo haar op zijn
predella 1438 en Benedetto Caporali op zijn
fresco 1468 (beide te Perugia). Uitzonderlijk
is de voorstelling op een Umbrisch fresco
1376 in de Pinacoteca aldaar, waarop Juliana
als een Schutzmantelmadonna een groep cistercienzernonnen beschermt. Uit Juliana's leven komen scenes met de duivel voor. Juliana
die de duivel aan ketenen voortsleept ziet
men op miniaturen in het Passionale van
Stuttgart ca. 113 o en in het Martyrologium
van Zwiefalten ca. 1147; de geseling op een
miniatuur in een handschrift in de Stiftsbibliotheek te Heiligenkreuz in het Wiener
Wald, en Juliana die de duivel in een latrine
werpt op een schilderij ca. 16 i o van Feti.
Martelingen zijn uitgebeeld op een 14eeeuws, Umbrisch fresco uit de Santa Giuliana
in de Pinacoteca te Perugia, waarop de heilige, geboeid en bijgestaan door een engel, aan
haar haren hangt, geslagen en met lood over-
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(ook wel `de
gastvrije' genoemd) verzorgde in een hospitium, dat hij aan de Gard in de Provence gebouwd had, passerende, arme pelgrims. Historisch staat er over hem niets vast. Volgens
de legende, terechtgekomen in de Legenda
Aurea en in de Speculum Historiale (na 1250)
van Vincentius van Beauvais, zou hij in het
Belgische Ath (of wellicht 'toch ergens in
Spanje) geboren zijn. In dienst bij een heer
gegaan, kreeg hij eens tijdens de j acht van een
hert de waarschuwing, dat hij mogelijk zijn
ouders zou kunnen doden. Hij vluchtte het
huis uit en trouwde met de weduwe van een
rijk man. Toen Julianus eens niet thuis was,
dienden zijn ouders, op zoek naar hun noon,
zich bij zijn echtgenote aan, die hen uiteraard
niet herkende. Zij ontving hen hartelijk en
bood hun het echtelijk bed aan. 's Nachts
thuisgekomen vermoedde Julianus bij het
ontwaren van slapers in zijn bed ontrouw van
zijn vrouw en doodde hij woedend de slapenden. Tot bezinning gekomen deed hij boete
en voer in een boot met zijn vrouw weg. Aan
de oever van een rivier stichtten zij een huis
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goten wordt; voorts op een 14e-eeuws reta-

voor arme pelgrims die zij verzorgden. Eens

bel op het hoofdaltaar te Santilliana del Mar.
J U L I A N A VAN L U I K werd als augustijner
of cistercienzer non uitgebeeld met als attributen een boek en — zoals Juliana van Nicomedie — met een duivel (miniatuur in een
14e-eeuws handschrift in de Bibliotheque
Nationale te Parijs) of met een boek (houten
beeld 1524 in de kerk te Fosse [Pyrenees
Orientales]). Samen met haar vriendin Eva
werd zij, in aanbidding voor het altaarsacrament en met boven haar hoofd een maan,
uitgebeeld op een miniatuur in het boven genoemde handschrift en, eveneens met Eva tijdens een visioen van het altaarsacrament, op
een tekening van Fiseu uit dezelfde tijd in het
Musee des Beaux-Arts te Luik.

zette Julianus, die er met zijn boot veerdiensten verleende, een melaatse over, die Jezus
zelf bleek te zijn. Hij nam Julianus mee naar
het paradijs. Een andere versie van het verhaal plaatst Julianus' gasthuis te Potenza bij
Macerata in de Italiaanse Marche.

Brard 1967; Chatzinikolaou 1971; Hoving 1962/
63; Lafuente Ferrari 1955; Ortiz de la Azuela 1919.

Het Julianus-verhaal assimileerde elementen
uit de sage van Oidipous en de legenden van
Eustachius (»Hubertus) en > Christoffel. Het
werd in de middeleeuwen graag beluisterd.
Het drong enerzijds de bekendheid en verering van een grote groep andere heiligen
met deze naam terug naar de streken waar zij
inheems of anderszins bekend waren (Rome,
Fenicie, Auvergne en Istrie) : een Julianus en
zijn vrouw Basilissa uit Antinoe, een Julianus
van Emesa (arts), van Brioude (patricier) en
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van Rimini (martelaar uit Cilicie in KleinAzie wiens lichaam met zijn sarcofaag in 922/
23 aldaar aanspoelde) als de voornaamsten.
Het is niet onmogelijk dat alle Juliani teruggaan op een Julianus van Anazarbus, die in
het begin van de 4e eeuw onder Diocletianus
in verschillende steden van Cilicie gemarteld
werd. Over hem preekte »Johannes Chrysostomus in zijn 47e homilie; boven zijn graf
werd in de 4e eeuw een basilica gebouwd.
Anderzijds leverden deze (en andere) lokale
heilige(n) elementen voor de iconografie en
het fundament voor de verbreiding van de
`geschiedenis' en cultus van de Hospitator.
Een complicerende factor is dat in Italie naast
de genoemden minstens nog vier andere
martelaren met de naam Julianus vereerd
worden. Bovendien droegen daarnaast een
legendarische leerling van de apostel Petrus
en eerste bisschop van Le Mans, een eremiet
(>>asceten) te Osrhoene in Syrie met de bijnaam Sabas (ca. 3 50), een bisschop van Cuenca (ca. I I so) en een van Toledo (ca. 685), alle
vier Tereerd, deze naam. Het feest van Julianus de gastenverzorger valt op 29januari.
Iconografisch zijn onder deze heiligen elementen uitwisselbaar: kleding als adellijke
jonge man, bijna altijd met zwaard (ouders),
soms met een hert of een valk; als kluizenaar
met boot, als martelaar met zegepalm; dit
laatste geldt niet voor de Hospitator. Julianus
werd de patroon van reizigers, pelgrims,
schippers, vissers, herbergiers, dakbedekkers
en speellieden. Te Rome werd hem de Belgische nationale basiliek Saint Julien-des-Flamands toegewijd. Zijn relieken rusten in de
San Giuliano te Florence en, zegt men, in de
kerk te Macerata. Zijn vrouw kreeg in de
legenden de naam van Basilissa (ontleend aan
de martelares van Antinoe) .
Evenredig aan de populariteit van de Hospitator was de hoeveelheid afbeeldingen;
eerst, vanaf ca. I000, in Frankrijk, daarna in
Vlaanderen en Spanje en tenslotte in Italie.
Het talrijkst is de weergave van zijn figuur
met attributen. Maso di Bianco beeldde hem
of op een polyptiek ca. 1225 in de Santo Spiri-

Gaspar de Crayer, Jezus

verschijnt aan Julianus en zijn
vrouw, schilderij, ca. 16o.
Kon. Musea voor Schone
Kunsten, Brussel.

Het moment is dat van de
ontdekking dat Julianus
onwetend zijn ouders, die op
de achtergrond nog eens
slapend zijn afgebeeld, heeft
gedood. De verschijnende
Jezus zal de situatie moeten
ophelderen.
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to te Florence als een j onge man met baard in
hermelijn gekleed. Perugino stelde hem op
een werk ca. 1 Soo voor als een edelman met
zwaard en met een bond aan zijn voeten, en
de Meester van de heilige Julianus zette hem
op een werk uit de 1 e eeuw in het museum
te San Gimignano op een troon met een
zwaard en een engel naast zich. In Zuid-Italie
ging de voorkeur uit naar het zwaard en valken als attributen: beeld ca. 1470 van Francesco Laurana in de kerk te Salemi op Sicilie.
Een reminiscentie aan Christoffel vertoont
Julianus op een fresco ca. 1455 van Andrea del
Castagno in de Santissima Annunziata te Florence, waarop boven hem (als boeteling) een
Jezus met een wereldbol staat. Op het beeld
ca. 1790 van Van Poucke in het Vlaamse Hospitium te Rome is hij als pelgrim afgebeeld.
Gezien de onduidelijkheid in de verhoudingen tussen de diverse Julianus-figuren is het
met verwonderlijk dat een exacte determinatie soms onmogelijk is: een fresco ca. i ioo in
de crypte van de kerk te Poggiardo (ZuidItalie; de Hospitator of Julianus van Antinoe)
en een schilderij ca. 1475 van Jose Ferrer ii in
het Seminario de Lerida (ruiter met valk kan
ook Julianus van Brioude zijn). Als schipperspatroon heeft Hospitator een boot bij een
anoniem, i 6e-eeuws beeld in de Saint-Remacle-au-Pont te Luik.
Cycli vindt men op glasramen, zoals te
Chartres ca. 1220, te Rouen ca. 1290 (afhankelijk van dat te Chartres), te Saint-Florent
(Yonne) 1526 en uit de i 6e eeuw te Plancy1'Abbaye (Aube), op een anoniem, i 6e-eeuws
schilderij in de kerk te Veuilly-la-Poterie
(Aisne), op 14e-eeuwse fresco's in de kathedraal te Trente en op een 1 Se-eeuwse triptiek
van de reeds genoemde Laurana in de kerk te
Camporosso in Ligurie. Als afzonderlijke scenes komen voor de dood van de ouders (panedl 1478 van A. della Corna), de zorg van
het echtpaar voor de pelgrims (1 Se-eeuws
schilderij in de kerk te Saint Julien-de-la-Liegue [Sure]), het overzetten van Jezus door
Julianus en zijn vrouw (1 e-eeuwse, houten
sculptuur in de Saint Julien te Boussoit-sur-

219

Haint [prov. Henegouwen, Belgie]) en een
verschijning van Jezus aan het echtpaar, terwijl zij (waarschijnlijk) de gedode ouders tonen (schilderij ca. 1650 van Gaspar de Grayer
in de Kon. Musea voor Schone Kunsten te
Brussel). De moord en de overzet-scenes respectievelijk als centrale en als randafbeelding
treft men samen op een i 5e-eeuwse miniatuur in het Getijdenboek van Pierre de Bretagne.
Cycli met het leven van Julianus van
Brioude, als ridder met zwaard en valk afgebeeld (middeleeuws fresco in de Saint Julien te Brioude [Haute-Loire]) komen voor
op 16e-eeuwse glasramen te Saint-Julien-du
Sault (Yonne) . Julianus van Emesa, martelaar
met spijkers in het hoofd geslagen, vindt men
in een 12e-eeuws gebedenboek (menologion)
in het Catharina-klooster op de Sinai. Julianus Istricus van Rimini kreeg een afbeelding
en een driedelige cyclus op schilderij en 1409
van de hand van Bitone da Faenza aan de
koorstoelen in de San Giuliano te Rimini, en
Julianus en Basilissa (met hun gezellen) werden in de Santa Prassede te Rome geeerd met
een tiendelige cyclus 817/24. Aan Julianus
van Anazarbus werd in 1318 een fresco gewijd in de Georgios-kerk te Staro Nagoritsjino (Servie) .
Flaubert, die al in 1844 onder de indruk
kwam van het Julianus-raam te Rouen, bleef
jarenlang met de legende bezig. In 1876 publiceerde hij zijn in 1856 begonnen bewerking daarvan als derde verhaal in Trois conies
(Drie vertellingen). In de op een schema van
drie etappes (zondaar, boeteling en heilige)
gebouwde en met een sterke symboliek geladen vertelling is de jachtlust het hoofdthema
en wordt deze geduid als een uiting van vernietigingsdrang. Parallel staan het dodelijk
gewonde hert en de dood van de ouders, die
geldt als de wraak van de natuur en het noodlot.
Michaut 1 93 5; Vinaver 1 93 5

220

JUSTA & RUFINA

waren volgens een legende uit de 6e eeuw dochters van een pottenbakker te Sevilla. Tijdens een voorjaarsprocessie ca. 300 ter ere van de jonge
voorjaarsgod Adonis weigerden de vrouwen
offers aan de god te brengen en smeten zij het
meegedragen beeld van de godin Salambo
kapot. Daarop werden zij door de stadhouder
Diogenianus in de gevangenis geworpen,
waar Justa stierf. Rufina werd doodgeknuppeld. In • de Mozarabische liturgie (>>Isidorus
van Sevilla) speelde hun verering een rol.
Bij dit verhaal bedenke men vooreerst dat
het op verschillende vroegchristelijke synoden verboden werd om door middel van provocatie het martelaarschap uit te lokken. Vervolgens is het merkwaardig dat het verhaal
van Justa en Rufina enkele raakvlakken vertoont met laat-antieke berichten over vruchtbaarheidsprocessies die in Spanje gehouden
werden ter ere van Adonis. Hierbij droeg
men aardewerken potten mee, waarin zaden
gepoot waren die tijdens de ritus ontkiemden
(wellicht pompoenen die razendsnel uitlopen), en werd het godenbeeld in een put geworpen en er ten teken van wederopleving
daarna weer uitgehaald.
Justa en Rufina werden vooral vereerd
sinds Ferdinand i i 1, de Heilige van Leon en
Castilie ca. 1240. De verering concentreerde
zich op de plaats die in Sevilla aangewezen
werd als martelveld en waar deze koning een
kerk en een klooster liet bouwen. Van daaruit
verbreidde de cultus zich over heel Spanje.
De vrouwen werden patronessen van Sevilla
en Burgos en van vele Spaanse kerken. Zij
zouden de 98 meter hoge, Sevilliaanse klokketoren, de `Giralda' (weerhaan), die in de
12e eeuw naar het voorbeeld van de torens te
Marrakech en Rabat als minaret gebouwd
was, voor blikseminslag behoeden. In ZuidFrankrijk beschouwde men hen als de beschermsters van de pottenbakkers. Hun relieken bevinden zich in het klooster Las Huelgas
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te Burgos. Als martelaressen dragen Justa en
Rufina palmtakken en vaak ligt er mediterraan aardewerk naast hen, soms een kapotgeslagen beeld of een onderdanige leeuw, die
hun voeten likt (overwinning op de dood;
vgl. de profeet Daniel). Men denke aan de
predella I S S 5 van Sturm in de kathedraal te
Sevilla (palmen en aardewerk), het schilderij
1675 van Murillo in dezelfde kathedraal (met
aardewerk; de vrouwen dragen de `Giralda'
tussen zich in) en Goya's schilderij 1817 (het
vernietigde beeld). Scenes uit hun leven zijn
te vinden op enkele retabels, zoals een ca.
1 475 van een kunstenaar uit de omgeving van
Jaime Huguet, een ca. 1495 van Francisco Solibes in de kerk van Maluenda bij Zaragoza
en een anoniem ca. 16So in de kerk te Pratsde-Mollo (Pyrenees Orientales) .
Lubac 1 949•

zoon van de Frankische
koning Pepijn de Jongere en Berthrada/Bertha, werd in 742 geboren en in 754 samen met
zijn vader en zijn broer door paus Stephanus
II gezalfd. Na de dood van Pepijn in 76 was
hij met Karloman koning van de Franken en
in 771 na de dood van Karloman alleenheerser. Na uitbreiding van zijn gebied tot in Italie, bevestigde hij in 774 de Frankische-Romeinse relatie met paus Hadrianus i en kreeg
als beschermer van het yolk van Rome de
titel `patricius romanorum'. Door verdere
veroveringen tussen 778 en 796 vergrootte
Karel zijn rijk. Toen Leo in Karel tegen Romeinse tegenstanders in 799 te hulp geroepen
had, kroonde deze hem op Kerstmis Boo tot
keizer. Het Imperium Romanum was, in
Frankisch-christelijke gedaante, hiermee herboren. De paus steunde voortaan niet meer
op een Byzantijnse maar op een Europese
keizer.
K A R E L DE G R O T E,
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Naast onderwerping en christianisering
van naburige volkeren, soms met mateloos
geweld (Saksen-`missie' 772 -804; met de grote tegenstander Widukind, die in 785 te Attigny gedoopt werd), voerde Karel hervormingen door naar de geest van >Bonifatius en
uniformeerde de liturgie. Verder regelde hij
onderwijs, wetenschappen, kunst en kerkelij k leven, niet zonder een wezenlij ke orientatie op het antieke verleden, daarin gesteund
door een door hem geformeerde kring van
uitstekende geleerden en vaklieden, zoals de
leider van de hofschool en abt van het Martinusklooster te Tours Alcuin, de Longobard
en historicus Paulus Diaconus, de dichter
Theodulf van Orleans en de grammaticus Petrus van Pisa. Karel legde zo niet alleen de
grondslag voor de middeleeuwse cultuur,
maar ook voor het latere Europa. Hij stierf in
814 in zijn stad Aken. De kunstzinnige Einhard, gehuwd leke-abt van de abdij Seligenstadt am Main, schreef de eerste Vita.
Vooral de bedevaarten naar het graf van de
apostel Jakobus de Meerdere te Santiago de
Compostela en de literatuur die daaromheen
op het einde van de i ie eeuw verscheen, hebben invloed gehad op het ontstaan van de
idee van Karel de Grote als christelijke held
en heilige, die hij naar evangelische en humane maatstaven zeker niet was (vgl. >>vorsten;
>>Helena & Constantijn) . Karels canonisatie,
onder pressie van Frederik i Barbarossa's
kanselier Rainald van Dassel op politieke
gronden door tegenpaus Paschalis iii in 1 165
te Aken uitgesproken en na opheffing van het
schisma niet erkend, was niettemin het begin
van een cultus in vele, voornamelijk Duitse
en Franse steden en gebieden. Men zal daarbij
vooral moeten denken aan de `canonisatie'
van de middeleeuwse konings- en keizersideologie als heilig ambt, gefundeerd op het
oudtestamentische koningschap van David
en de traditie van het Romeinse Rijk, binnen
een christenheid waarin Kerk, rijk en maatschappij een eenheid vormden. Uit deze tijd
stammen de verheffing van Karels gebeente

Deze zilvermunt, geslagen na
804 (Miinzkabinett Staatliche
Museen, Berlijn), accentueert
het klassieke erfgenaamschap
('Karolus Imperator Augustus')
en het beschermheerschap over
het christendom ('Religio
Christiana') van Karel de
Grote.
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en andere relieken (zoals Karels talisman,
kruis, en rijksinsignes), de invoering van
feestdagen waarop de keizer gevierd werd
(28 j anuari en 27 of 30 j uli) en een uitgebreid
beschermheerschap: hij werd een van de patronen van Duitsland en Frankrijk (vooral tijdens en vanaf de Honderdjarige Oorlog
1328-1453), van bisdommen en steden en van
broederschappen (onder meer aan de Sorbonne te Parij s) . Wat de doorwerking betreft
words hier verder aan Karel alleen aandacht
geschonken als `heilige', met voorbijgaan aan
de omvangrijke profane invloeden.
De oudste afbeelding van Karel de Grote
op een mozaiek ca. Boo in het triclinium bij
Lateranen te Rome ging verloren, maar bleef
bekend via een tekening van Ciaccioni (Chacon of Caconius) in zijn Vitae et Res Gestae
Summorum Pontificum et Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinales (1601-02; Leven en werken

van pausen en kardinalen van de kerk van
Rome) . Op deze afbeelding droeg Karel
Frankische kleding, helm en zwaard; hij wees
naar Leo I I i , die het model van een kerk
draagt; beider hoofd was omgeven door een
vierkante nimbus (teken van nog in leven
zijnde `heilige' personen) en zij knielden voor
een grote, tronende apostel Petrus (kopie uit
de i 9e eeuw) . Eindeloos is het aantal voorstellingen van Karel als keizer, meestal behorend tot het profane gebied: met kroon,
zwaard, rijksappel of scepter (bijvoorbeeld
Durers schilderij 15 12 in het Germanisches
Nationalmuseum te Neurenberg). Zijn relieken werden geborgen in uitzonderlijk fraaie,
ter verering uitgestalde of getoonde schrijnen
en reliquiaria: de schrijn ca. 1165-1215 in de
dom te Aken (aan een van de smalle zij den
troont Karel onder Christus tussen Leo i I i en
bisschop Turpijn) en een arm-reliquiarium
ca. I195 en borst- en schedel-reliquiaria ca.
1 3 5 5 in de schatkamer aldaar. Als heilige
werd hij afgebeeld bij liturgische teksten en
op een glasraam ca. I 19 te Straatsburg. Zo
mogelijk nog sacraler is zijn functie op Jezus'
plaats te midden van de beelden ca. 1420-30
van Maria en de apostelen in het Akense

koor. Curieus is de voorstelling waarop Karel
als een Schutzmantelmadonna clerus en yolk,
mannen en vrouwen beschermt: op een miniatuur in het Hagiologium Brabantinorum
(verzameling van Brabantse heiligen) 147684 van Jan Gielemans. Barend van Orley
plaatste hem als patroon van Karel v op een
groot glasraam ca. I5 I5 in de Sint Gudule te
Brussel.
Karel-cycli horen voor het allergrootste
deel tot het terrein van de profane geschiedenis. In sacrale omgeving fungeert de cylus ca.
I100 -24 in de Santa Maria in Cosmedin te
Rome evenals fragmenten van een cyclus ca.
1200 in Le Loroux-Bottereau te Nantes (zondevergeving door > Egidius), op 13e-eeuwse
glasramen te Chartres en op de reliefs aan
genoemd reliekschrijn in de dom te Aken.
Overvloedige illustraties bevatten de talrijke
verluchte codices met de Santiago-literatuur
(bijvoorbeeld miniaturen in handschriften
van Pseudo-Turpijn Liber Sancti Jacobi ca.
I 1 So, een roman over de legendarische veldtocht van Karel in Spanje en het 1 e-eeuwse
handschrift van de Chroniques de Saint-Denis
in de Bibliotheque Communale te Toulouse) .
Karels keizerskroning werd monumentaal
uitgebeeld door de Rafaelleerling Romano
in de Camera dell'Incendio in het Vaticaan te
Rome en, met een immens triomfalisme, in
1 726 door Staude dejongere in de Kaisersaal
te Ottobeuren. Onder de patronen van
Duitsland poseert hij op een schilderij 1879
van Hellweger met »Bonifatius, Petrus Canisius (»Ignatius van Loyola), Kunigunde en
Heinrich i i (»Laurentius) . Met oudtestamentische figuren als Jozua, David en Judas Makkabeus; profane als Hector, Alexander en Julius Caesar en 'moderne' als Godfried van
Bouillon werd Karel opgenomen in de, in de
14e en i Se eeuw vaak bezongen (Jacques de
Longuyon 1312; Gerard Abbeville 1487) en
afgebeelde `Neuf Preux', negen helden uit de
klassieke oudheid, de bijbel en de middeleeuwen: beelden 1330 aan het stadhuis te Keulen;
houtsneden 1460-70 van een Rijnlandse
meester.
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Na de Vita van Einhard gaf, vanaf de Kroniek ca. goo van Notker Balbulus (de stotteraar; met hem komt de legendevorming op
gang) en de fragmentarisch bewaard gebleven Gesta Caroli Magni ca. 968 van Benedictus van Sint Andreas in Monte Soracte (Karel
maakte een refs naar Jeruzalem en Constantinopel), een serie werken aanleiding tot uitbreiding van de legende: de reeds vermelde
tekst van Pseudo-Turpijn uit de i ie of 12e
eeuw met Karels rol in de Santiago-legende,
verschillende versies van het Roelandslied
(anoniem werk begin 12e eeuw; de versie van
Pfaffe Konrad te Regensburg ca. 1170) en een
anonieme Keizerkroniek (tot 1147) . De sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati Karli
Magni (Heiligheid en glorie van Karel blij-

kend uit verdiensten en wonderen), ca. i 16566 of 1170-8o in opdracht van Frederik Barbarossa vervaardigd, leverde post factum en
tendentieus bijdragen aan de rechtvaardiging
van de canonisatie.
De vermelding van liefdesavonturen van
Karel in Einhards Vita en het bericht van
Walafrid Strabo in zijn Visio Wettini ca. 830,
als zou Karel in het vagevuur om zijn zinnelijke avonturen zijn gepijnigd, gaven aanleiding tot het ontstaan van een reeks romances
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broer van Roland. De middeleeuwse Karelde-Grote-epiek zag, ondanks nationale zelfverheerlijking, in hem toch vooral de christelijke held, in tegenstelling tot het daarop aan
sluitende Spaanse 17e-eeuwse drama, waarin
Karel veeleer een avonturier en een anti-held
werd, en wel bij alle grote dramaturgen (onder meer Lope de Vega, Calderon en Cervantes; overigens al in het 13e-eeuwse Gran
Conquista de Ultramar). De moderne literatuur sloot, waar Karel opgevoerd werd, sinds
Napoleon, die hem als zijn grote voorloper
beschouwde, aan bij nationalistische gevoelens en liet het religieuze aspect terzijde.
Karel komt enkele malen voor in de operageschiedenis. De dirigent van de Hamburgse Opera, Conradi, componeerde in 1692
Karl der Grosse, Montol de Serigny in i 8o8 in
napoleontische sfeer Charlemagne l'empereur
d'Occident en de koninklijke muziekdirecteur
te Luneburg, Kurth, Konigin Bertha 1892 en
Wittekind ca. 1900.
Braunfels 1965; Grimme 1972; Lejeune 1961; Lejeune/Stiennon 1965; Mandach 1961.

(in een brief van Petrarca; de laat-middel-

eeuwse, Noorse sage Karlamagnusar Kvaedi;
het Duitse, 14e-eeuwse epos Karlmeinet), het
drama Kaiser Karls Geisel 1908 van Hauptmann en 19e-eeuwse balladen (Schlegel,
Frankenberg bei Aachen 1807 en Ling, Fastradas
Ring 18 8 5) . Daarnaast verschenen ook verhalen over Karels huwelijksproblematiek
met zijn echtgenoten Galiena, Hildegard en
Sibylle (waarbij Karel dan als een heilige
sterft), voor het eerst ca. 1250 bij Vincentius
van Beauvais en in de Duitse Annales Campidonenses. De verhalen hadden hun invloed op
middeleeuwse liefdesgeschiedenissen zoals
Eginhard en Emma en Amis en Amiles.
In La chanson des Saxons ca. 1190 van Jehan
Bodel, een gedicht over Karels oorlog tegen
de Saksen, klinkt het lot van Widukind door,
Wiens weduwe trouwt met Baudouin, een

zijnheiligen die in de Kerk vanwege de kwaliteit van
hun geschriften zo veel gezag hebben verworven, dat hun ideeen als maatgevend voor
het geloof kunnen worden beschouwd. De
geschiedenis van de begrippen `leraar' en `wader' in het christendom is in grote lijnen als
volgt. Al vanouds hoorde het ambt van leraar
(didaskalos, doctor) tot de bijzondere taken
in de gemeenten (i Kor. 12,28-29: in een,
overigens met volledige lijst van charismatische gaven) . Het is de leraar die het, door
zogenaamde 'profeten' enthousiast, maar niet
altijd duidelijk beleden geloof ('spreken in
vervoering') voor de gemeente verstaanbaar
maakt en uitlegt (i Kor. 14,1-19). Daarnaast
KERKVADERS &KERKLERAREN
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kwam al vroeg de titel `wader' voor (i Kor.
4,15 en bij onder meer > Irenaeus van Lyon) .
Vanaf de 4e eeuw kregen op concilies en synoden verzamelde bisschoppen deze titel, en
toen men in de Se eeuw in de strijd tegen de
Nestorianen, die Maria's goddelijk moederschap ontkenden, verzamelingen (florilegia)
ging aanleggen van betrouwbare teksten van
oudere auteurs, kregen die eveneens de naam
`waders'. Uit de teksten van de laatsten ontleende men materiaal om een bewijs voor de
orthodoxie te construeren. Dit gebruik: het
hanteren van 'een bewijs uit de 'doctrina patrum (leer van de vaders)', werd overgenomen in de vroege middeleeuwse theologie,
die zich bij voorkeur op deze 'auctoritates'
(gezagvolle auteurs) beriep. Uit de lutherse
theologie van de 17e eeuw stamt, ter onderscheiding van bijvoorbeeld bijbelse of speculatieve theologie, het begrip 'theologia patristica': reflectie op de ideeen in de
geschriften der 'vaders'. Hier lag het begin
van een zelfstandige wetenschap, de patristiek, die zich bezighoudt met de bestudering
van de vroegchristelijke literatuur en die
sinds de opbloei van deze wetenschap vanaf
de 19e eeuw als voornaamste instrumenten
gebruik maakt van grote edities van Griekse,
Latijnse, Syrische en Koptische `vaderteksten'. Een andere naam voor deze wetenschap
is `patrologie', die misschien meer dan de patristiek eerder de nadruk legt op de theologie
van de vaders dan op de literair-historische
bestudering van hun teksten. Een bijzondere
groep onder de `waders' vormen de `apostolische vaders', een naam voor die groep vroegchristelijke auteurs die nog contact met de
apostelen gehad (zouden kunnen) hebben.
Hun geschriften hebben een groot gezag.
De grote kerkvaders uit het Oosten zijn
>>Basilius de Grote, >>Gregorius van Nyssa,
> Gregorius van Nazianze en »Johannes Chrysostomus; uit het Westen >>Ambrosius, »Augustinus, >>Hieronymus en >>Gregorius de
Grote. Het getal vier gaat terug op antieke
(geleerden, helden en derer (eleerden,
g roepen van vier
gelijke) en op parallellen met de vier paradijs-

Preekstoel, 17e eeuw, in de
Sint-Salviuskerk te Limbricht
(bij Sittard). Het werk is
afkomstig uit Klein Nazareth
te Geldern en is in 1803 voor
deze kerk verworven.

De beeldjes van de vier
Latijnse kerkvaders zijn uit
de i 6e eeuw. Men ziet
Hieronymus met zijn leeuw
en Augustinus als bisschop
met staf en boek. Op de
andere zijden staan Ambrosius
Gregorius de Grote.
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stromen (Gen. 2,10 -14), de vier evangelien en Maaslands handschrift ca. 1 16o met de Dialogen van Gregorius de Grote, fol. 2v., in de
de vier kardinale deugden.
In de geschiedenis van de liturgie, de ha- Kon. Bibliotheek te Brussel). Daarnaast dragiografie en iconografie worden de titels in gen zij uiteraard hun individuele attributen.
zoverre enigszins anders gebruikt, dat de De kerkvaders worden vanaf de tijd van de
term `waders' bij voorkeur gebruikt wordt barok graag afgebeeld op plaatsen, waar de
voor alle orthodoxe vroegchristelijke au- orthodoxe leer verkondigd wordt (bijvoorteurs, de term `kerkvaders' liefst voor enkele beeld de sculptuur ca. 166o van Bernini in het
coryfeeen onder hen, en de kwalificatie koor van de Sint Pieter te Rome rond de
`kerkleraar' sinds het einde van de i3e eeuw `kathedra van Petrus'); ook vaak aan preekvoor personen, die weliswaar niet in de stoelen zoals onder meer in de Sint-Salviuschristelijke oudheid leefden, maar wel — later kerk te Limbricht (bij Sittard; 1'7e eeuw) of in
— een orthodoxe leer onderwezen, een heilige de Sulpitiuskerk te Diest (16e eeuw) en tegen
levenswandel vertoonden, uitblonken in een vieringpijlers van de kerken zoals die van
grote eruditie en door het kerkelijk leergezag Sturm 1753/54 in de Beierse bedevaartkerk te
als zodanig officieel erkend werden; sinds Wies bij Steingaden.
1967 (»Teresa van Avila) en 1970 (» Caterina
van Siena) ook vrouwen. Er zijn er een der- Altaner/Stuiber 1963; Grant 1960; Hamann 1971.
tigtal.
Het Oosten kent nog andere groeperingen
van kerkelijke autoriteiten, zoals `de drie
Cappadociers': de reeds genoemde Basilius en
de Gregorii uit Nyssa en Nazianze, drie geleerde vrienden uit Cappadocia (samen afgebeeld bij voorbeeld op een i i e-eeuwse minia- LAMBERTUS VAN MAASTRICHT was
tuur in een handschrift in de Bibliotheek van bisschop van deze stad in een woelige tijd,
het Patriarchaat te Jeruzalem: de beide Gre- waarin ook bisschoppen niet zeker waren van
gorii bij de lijkbaar van de gestorven Basi- hun zetel, en zelfs niet van hun Leven. Gebolius); verder de `hierarchen': bisschoppen die ren ca. 63 5 — men zegt te Maastricht — werd
als geestelijke leiders van de kerken uitblon- hij opgevoed en gevormd door zijn oom
ken, onder wie de `Drie Hierarchen': Basilius, Theodard, een Frankische edelman, en een
Johannes Chrysostomus en Gregorius de priester Landoald uit de omgeving van bisTheoloog (van Nazianze; op een 1 Se-eeuwse schop »Amandus. Lambertus' oom was een
ikoon in de Nationale Galerij te Sofia). Vanaf leerling van de heilige abt Remaclus, die
de i i e eeuw werden rijen hierarchen met rond 6So de abdij van Stavelot stichtte. Theotekstbanderollen afgebeeld in de absis van de dard, vanaf ca. 65 5 /6o bisschop van Maaskerken in het Oosten (bijvoorbeeld fresco's tricht, werd, toen hij zich omstreeks 672 bij
de Franken-koning Childerik ii wilde gaan
10 5 0-6 o in de Sophia-kerk te Kiev) . Deze afbeelding kreeg de naam `de grote intocht' en beklagen over plunderingen in zijn bisdom
representeert waarschijnlijk de aanwezigheid door grootgrondbezitters en belastingambtevan de grote leraren bij de viering van de naren, op zijn reis naar het hof vermoord.
Lambertus volgde hem op, maar moest al na
Hemelse Liturgie.
In de iconografie herkent men kerkvaders drie j aar, toen de hofineier Ebroin de koning
en kerkleraren vaak aan het, overigens niet vermoord had, uitwijken naar de abdij van
specifieke attribuut van het boek (hun leer), Stavelot, waar hij zeven jaar verbleef. Toen
en kerkvaders menigmaal aan een hen inspi- Pepijn II van Herstal (»Begga) de rebel overrerende duff (heilige Geest; miniatuur in een wonnen had, kon Lambertus zijn zetel weer
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bezetten. Hij heeft in Brabant, wellicht in samenwerking met zijn jongere tijdgenoot
>>Willibrord, het christendom verkondigd en
er kerken gesticht. In 705/06 werd hij te Luik
bij de kapel, die hij ter gedachtenis aan zijn
oom Theodard had laten bouwen, om het
leven gebracht. De omstandigheden rond de
aanslag zijn niet zeker. Sommige bronnen
doen een vete vermoeden: nadat twee mannen zich aan het goed van de kerk hadden
vergrepen, werden zij gedood door aanhangers van Lambertus, waarna de bloedverwant
van de twee rovers, graaf Dodo, wraak op
Lambertus nam. Andere, minder betrouwbare berichten uit 8o-6o spreken van de
woede van Pepijn, die door de bisschop wegens echtbreuk zou zijn terechtgewezen door
aan Pepijns tafel te weigeren de beker met
wijn te zegenen. Lambertus, die de dood zonder verzet onderging, werd spoedig als martelaar vereerd. Zijn lichaam bracht men naar
Maastricht, waar het bij Sint Pieter begraven
werd. De legende vertelt enkele anekdotes.
Lambertus zou in zij n j eugd tij dens de liturgie eens bij gebreke van een wierookvat de
gloeiende kolen die hij moest halen, in een
doek op zijn hand aangedragen hebben. De
abdis Landrada van Miinsterbilsen (Belgisch
Limburg), die de lerares van de heilige abdis
van Susteren Amalberga was, zou hem zijn
verschenen om hem haar dood en begraafplaats bekend te maken, en bij zijn dood zou
een groot lichtend kruis aan de hemel verschenen zijn.
In 717/18 bracht zijn opvolger »Hubertus
Lambertus' relieken met de bisschopszetel
over naar Luik, waar men op de plaats van de
aanslag met de bouw van een basiliek begonnen was. De Frankische adel vereerde Lambertus spoedig als heilige; en in de middeleeuwen bracht men hem in verband met het
Karolingische vorstenhuis. Zijn cultus werd
vooral verspreid vanuit het in macht stij gende bisdom Luik en vanuit Trier. Hij werd
patroon van steden en kloosters, van lammen
(zijn naam) en blinden en van een aantal gil-

den. Men riep hem aan tegen allerlei ziekten
van mens en vee. Rond zijn feestdag op 17
september ontwikkelden zich verschillende
volksgebruiken. De voorstellingen tonen
bijna altijd een jonge man zonder baard in
bisschopsgewaad met mijter, staf, rationale
(versierd schouderstuk als teken van bisschoppelijke waardigheid; vgl. Ex. 28,6 -30),
boek, kruis, zwaard, pijl of lans (moordwapens), een kerkmodel (Brabantse kerkstichtingen) en een doek met vlammende kolen.
Soms liggen gewapende mannetjes aan zijn
voeten.
De vroegste afbeeldingen van Lambertus
zijn een Luiks bisschopszegel uit het einde
van de 12e eeuw (toebehorend aan Rudolf
van Zahringen; met rationale), een relief 1268
aan de reliekkast van de heilige Remaclus in
de abdij van Stavelot (met rationale, mijter,
kruis en zwaard), en een houten beeld ca.
1 495 in de Kon. Musea voor Schone Kunsten
te Brussel (zeer jeugdig, met rationale en rijk
geplooid kazuifel) . Moordwapens draagt hij
op een triptiekvleugel ca. 1525 van Bruyn de
Oudere (met lans) en op een relief aan een
I 8e-eeuws retabel in de kerk te Ellingen (Luxemburg). In de Sankt Lambert te Coesfeld
staat een houten Lambertusbeeld ca. 1410 dat
een kerkmodel draagt en in die te Affeln
(Sauerland) een met de kolen in de hand (deel
van een triptiek). De moordenaars komen
voor op een anoniem schilderij 1641 in het
Hopital de Baviere te Luik en bij een beeld in
de Lieve-Vrouwekerk te Hasselt. Het schilderij 1624 van Le Saive in de Sint Rombout te
Mechelen stelt de bisschop voor als patroon
van de zwaardvechters, met een harnas onder
zijn koorkap en met laarzen aan en een
zwaard in de hand.
De best bewaarde, tiendelige cyclus vindt
men op de sokkel van het zilveren buste-reliquiarium 1512 (Lambertus met mijter, staf en
boek) in de Sint-Pauluskathedraal te Luik,
vroeger toegeschreven aan Zutman, nu aan
Van Reutlingen (van Aken). Daardoor werden ook de cycli beinvloed aan een altaarretabel ca. 1510 in de Lambertuskirche te Af-
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feln en op een 16e-eeuws glasraam in de
Luikse Martinus-kerk. Korte cycli zijn er op
een schilderij ca. 1620 van de hand van Miel
in de Santa Maria dell'Anima te Rome (dood
en apotheose) en op vier reliefs 1737 van Kerricx aan de preekstoel in de kerk te Heist-opden-Berg. De dood van Lambertus komt al
voor op miniaturen in het Passionale van
Stuttgart ca. 1144 en op een 13 e-eeuwse miniatuur in de Bibliotheque Nationale te Parijs, waarop een gekroonde Pepijn het bevel
tot de moord geeft. Op barokke werken
overheerst de heroische en triomfantelijke
stemming: schilderijen van Van Loon in de
kerk te Woluwe-Sint-Lambert ca. 1616, Saraceni 16 i o in de genoemde kerk te Rome en
van een anonymus ca. 16So in de Sainte-Foye
te Luik. De scene met de wierookkooltjes ziet
men op een werk 18o8, dat Van Huffel schilderde voor de Sint Baafs te Gent.
Vitae werden geschreven door een anonymus uit Luik ca. 730, bisschop Stefanus van
Luik (die ook een metrisch Vita liet maken)
ca. goo, Anselmus van Luik ca. 1040, Sigibert
van Gembloux ca. io8o en Egidius van Orval
ca. 1250.
Clausz 1941; Mere 1955; Zender 1 959•

was een van de
acht diakens van de kerk van Rome die samen met hun bisschop Sixtus ii en enkele
andere clerici in 258 onder keizer Valerianus
gemarteld werden. »Ambrosius, Prudentius
(345 na 405, Spaans dichter en Laurentius'
landsman) en »Augustinus kenden al een legendarische uitbreiding van zijn Passio. Lau
rentius zou gegrepen zijn nadat hij het kerkbezit, dat door hem beheerd werd en door de
magistraat opgeeist werd, onder de hem toevertrouwde armen verdeeld had. Ondervraagd over de plaats van de kerkschat en
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gedwongen tot de uitlevering ervan, wees hij
op de arme leden van de gemeente met de
woorden: 'Zij zijn de schat van de Kerk.' Hij
stierf door verbranding op een rooster. Constantijn (»Helena & Constantijn) bouwde aan
de Via Tiburtina een kapel boven zijn graf,
die later vervangen werd door een basiliek:
Sint-Laurentius-buiten-de-Muren, een van
de zeven grote basilieken van Rome.
Een legendaire traditie, die nog voortleeft
in een vesper-antifoon van het Romeinse
brevier op Laurentius' feestdag, wil dat Laurentius op zijn rooster de keizer toegesproken
heeft met de woorden: 'Aan een kant ben ik
gaar; draai me maar om en eet me dan op.'
De Legenda Aurea vertelt over Laurentius'
hulp bij de dood van keizer Hendrik ii de
Heilige, die hem speciaal vereerde en ooit ter
ere van hem een kelk aan de kerk te Eichstadt
schonk. Toen de keizer in 1024 gestorven was
meldde een grote groep duivels aan een kluizenaar dat er (bij de weegschaal van Michael)
om de ziel van de keizer gestreden werd. Des
keizers zonden — onder meer zijn ongegrond
wantrouwen ten opzichte van zijn kuise
vrouw, de heilige koningin Kunigunde —
dreigden de schaal naar hun kant te doen
doorslaan. Toen kwam echter `die geblakerde Laurentius' en wierp een zware beker aan
de kant van 's keizers deugden, zodat zijn ziel
gered werd. Het bleek de ooit geschonken
kelk te zijn geweest.
Het is met onmogelijk dat de traditie van de
ongebruikelijke marteling van Laurentius op
een rooster berust op een zeer vroege, foutieve lezing van een notitie in een martyrologium, waar `passus est' (hij heeft geleden)
verstaan werd als 'assus est' (hij is verbrand) .
In de noordelijke landen werd Laurentius in
de ioe eeuw populair na de door zijn voorspraak behaalde overwinning op de Hongaren op het Lechfeld (9 S S) • Toen de bij gelovige Filips ii in de slag bij Saint-Quentin in
1557 een Laurentiusklooster had verwoest en
als eerherstel het Escoriaal op de grondvorm
van een rooster had laten .bouwen (vanaf
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1563, door Juan Bautista de Toledo), kreeg
Laurentius' populariteit een nieuwe impuls.
De Romeinse diaken is de patroon van de
armen, de bibliothecarissen (als diaken), en
(vanwege zijn dood op een rooster boven het
vuur) van allen die met vuur te maken hebben, zoals bakkers, koks en glasblazers. De
meteorieten-regen rond zijn feestdag, io augustus, wordt naar hem genoemd en elke
vrijdag, zegt men, mag hij een ziel uit het
vagevuur bevrijden. Laurentius wordt voorgesteld als een j onge diaken met as attributen
martelaarspalm, kruis, kelk of beurs met geld
en vooral zijn rooster.
De oudste afbeeldingen van Laurentius
vindt men op goudglaasjes (bewaard gebleven bodems van glazen bekers, waarin de figuur in bladgoud is ingelegd) uit de 4e of Se
eeuw (onder meer in de Vaticaanse Musea te
Rome). De eerste monumentale afbeeling is
op een mozaiek in het mausoleum van Galla
Placidia in Ravenna uit de eerste helft van de
Se eeuw: Laurentius met een groot vlammend rooster, boek en wapperende toga;
naast hem een theca (kast) met de vier evangelieboeken. Niet minder indrukwekkend is
het fresco ca. i ioo met zijn realistische marteldood in het cluniazensische Berze-la-Ville
(Saone-et-Loire). Op een 15e-eeuwse triptiek
uit de school van Lorenzo Monaco heeft hij
een beurs, en op een afbeelding op het altaar
in de kerk te Schwimbach (Frankenland)
dr^agt hij een kelk met geld. Het rooster nam
vaak behoorlijke afmetingen aan: onder een
Laatste Oordeel samen met Andreas, >>Nicolaas en »Thomas van Canterbury op een fresco 1472 in de kerk teJetsmark (Denemarken)
en bij Elsheimer, schilderij olieverf op koper
16o6-o9 in het Musee Fabre te Montpellier.
Veel middeleeuwse vereerders lieten hem afbeelden op de door hen gestichte werken
(Rogier van der Weyden, achterzijde van het
portret van Laurent Froimont ca. 1450 in de
Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel,
en Memling, altaarvleugels ca. 1480) . Met
boek en een fiks rooster staat hij `en relief'
een 15e-eeuwse doodskist tussen Johannes de

Atelier van Giovanni Dalmata,
bisschopsstaf met de heilige
Laurentius in de krul van de
staf, ca. 1515, Schatkamer San
Lorenzo, Florence. De
martelaar draagt palm, rooster
en een aureool of nimbus.
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Evangelist en >>Edward de Belijder in de kerk
te Harewood (Yorkshire) .
Voor de invloed van de Laurentiusverering na Filips ii denke men aan de machtige,
extatische Laurentius in een wijde diakendalmatiek met een immens braadrooster van
Zurbaran 1636. Cycli werden geschilderd
door Daddi, fresco's ca. 1330 in de Cappella
Pulci-Bernardi in de Santa Croce te Florence;
Fra Angelico, fresco's 1448-50 in de kapel van
Nicolaus v in het Vaticaan te Rome (ook
Stefanus-scenes); Michael Pacher, Laurentiusaltaar 1462-63 met vier panelen, en leerlingen van Niccolo di Pietro Gerini, predella ca.
1400 met zeven scenes. Van de afzonderlijke
scenes was naast de armenzorg van Laurentius (schilderij ca. 1625 van Strozzi in de kerk
van de heilige Nicolaas van Tolentino te Venetie) uiteraard de spectaculaire marteling gewild, waarbij soms het roosteren aan beide
zij den afgebeeld werd (i i e-eeuws kapiteel te
Moissac; 13e-eeuwse portalen aan de dom te
Genua en aan de Laurentiuskapel in de kathedraal van Straatsburg; 15e-eeuwse miniatuur
in de Heures de Marguerite d'Orleans; een
schilderij 1550 van Titiaan in de jezuietenkerk te Venetie). De hulp aan de ziel van
keizer Hendrik werd uitgebeeld op een predella ca. 1360 van Orcagna in de Santa Maria
Novella te Florence, het Kunigunde-altaar
ca. 1510 in het Bayerisches Nazionalmuseum
te Munchen en op reliefs 1501113 aan het graf
van Hendrik in de dom te Bamberg.
Jezuietendrama's uit de 16e eeuw van
Broelman (i 81 opgevoerd in Keulen; een
tekening van het decor bleef bewaard) en
Gregorius Holonius (1584) volgden op een
anonieme Laurentiustragedie uit 1571.
Van den Bosch 1963; Centenario 1958; Courcelle
194.8; Roosval 1950.
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was bisschop van Rome
van 440 tot 461. Hij was een van de eerste
grote figuren op de Romeinse zetel, een man
die in meer dan een opzicht de kerk- en wereldgeschiedenis mee bepaalde. Van zijn
jeugd is zeer weinig bekend. Hij moet in het
begin van de se eeuw ergens in Tuscia geboren zijn. Al ca. 430 was hij, nog diaken, een
invloedrijk persoon aan de sinds bisschop Damasus (>>Hieronymus) goed georganiseerde
Romeinse curie. Op een reis met een diplomatieke missie in Gallie, werd Leo na het
overlijden van zijn voorganger door de gemeente te Rome tot bisschop gekozen. Zijn
pontificaat wordt gekenmerkt door zijn
diepe overtuiging van de rechtmatigheid van
de verworven en gegroeide suprematie van
de Romeinse bisschopszetel en de daaraan
verbonden rechten en plichten. Vandaar zijn
voortdurend en tamelijk rigoureus optreden
tegen de in zijn dagen dreigende ketterijen.
Hij bestreed de pelagianen, die — naar sommigen meenden — een al te optimistische kijk
hadden op het menselijk vermogen om zelf
bij te dragen aan het verwerven van genade
en heil van Godswege. Hij ging tekeer tegen
de volgens hem overal aanwezige en verderfelijke manicheeen: zijns inziens perverse
gnostici, die Kerk en staat met hun dualistische ideeen ondermijnden, voorts tegen de
revival-beweging van de Spaanse bisschop
Priscillianus, over wie hij stellig niet goed ingelicht was. Daarnaast greep hij beslissend in
in kerkpolitieke problemen in Afrika, ZuidGallie en Illyrie, waar hij het Romeinse juridische gezag handhaafde, maar ook de rechten van de plaatselijke gemeenten sauveerde.
Soms, zoals in de nog steeds voortdurende
strijd om de paasdatum (»Irenaeus), wist hij
diplomatiek zijn standpunt te verzachten en
tot overeenstemming te komen met belangrijke bisschoppen uit het Oosten. Van groot
belang — voor het eerst in de geschiedenis van
de conciliaire praxis — was de westerse inLEO DE GROTE
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vloed via Leo's beroemde brief, de Tomus
Leonis 449 (tomos: afgesneden stuk; [boek]werk van Leo), en zijn voorzittende legaten
op de dogmatische beslissing van het concilie
van Chalcedon in 451. Dit concilie stond tegen een al te grote benadrukking van Jezus'
god-zijn (voorgestaan, naar men meende,
door de monnik-predikant in Byzantium Eutyches) in zijn besluiten een evenwichtige
verhouding voor tussen Jezus als mens en als
Zoon van God en veroordeelde de monofysieten, die slechts de ene goddelijke natuur
van Jezus beleden. Op organisatorisch terrein
moest hij echter een nederlaag incasseren toen
het concilie in de 28e canon de rang van de
patriarch van Constantinopel ten koste van
de positie van Rome tot een ongekende
hoogte verhief. Toch was het weer Leo's verdienste dat het contact tussen de beide voornaamste zetels van het Rijk in stand gehouden werd door de aanstelling van een
`apocrisiarius', een blijvende legaat aan het
Byzantijnse hof. Daar tegenover bewerkte hij
weer in het Westen bij keizer Valentinianus
en zijn vrouw Eudoxia en invloedrijke moeder Galla Placidia dat het Romeinse primaat
van staatswege erkend werd. Tenslotte redde
Leo voorlopig — zeer ten gunste van het aanzien van de bisschop — Rome en het Westromeinse Rijk tweemaal van een fatale aanval van de barbaren, eenmaal door Attila met
zijn Hunnen in 452 tot Mantua tegemoet te
reizen en tot terugkeer te bewegen, een andere maal door de stad voor een totale plundering door Geiserik en de Vandalen te behoeden. Leo stierf in 461. Hij liet 96 zeer
fraaie preken na en een kleine 125 brieven, die
een uitstekende retorische vorming verraden.
Op zijn naam staat een zeer belangrijke verzameling liturgische teksten nit ca. 440-50,
bekend onder de naam Sacramentarium Leonianum (beter naar de vindplaats Sacramantarium Veronense genoemd). Leo de Grote werd
in 1754 tot kerkleraar (»kerkvaders) verklaard. Zijn feestdag is i i april.

De vroegste afbeelding van Leo, gekleed in
tuniek en pallitim, een schriftrol dragend, bevindt zich op een fresco ca. 700 in de Santa
Maria Antiqua te Rome. In de middeleeuwen werd hij steeds anachronistisch in pauselijke dracht voorgesteld: 12e-eeuwse miniatuur in het Martyrologium van Zwiefaltenen een beeld 1215-29 aan het zuiderportaal te
Chartres. In de tijd van de barok moesten
afbeeldingen van het optreden van Leo (met
pauselijke tiara op het hoofd) tegen Attila de
glorie van het pausschap onderstrepen: te
Rome een relief 1648 van Algardi aan Leo's
altaar in de Sint Pieter en een fresco 1 S 12 van
Rafael in de Stanza d'Eliodoro uit 1512 (op
het ontwerp van Rafael toont Leo de gelaatstrekken van paus Julius ii , op het uitgevoerde
fresco die van Leo x) en een in de Galleria
delle Carte Geografiche nit 1 S 81. Een zeldzame voorstelling is de uitbeelding door Antoniazzo Romano op een retabel ca. 1490 van
het legendarische verhaal dat Leo zich om
zijn kuisheid te bewaren de hand had afgesneden, maar dat Maria dit weer had hersteld.
Leo is, vanwege zijn rol in het concilie van
Chalcedon, een van de weinige bisschoppen
van Rome die ook in de kerken van het Oosten afgebeeld werden. Gekleed als oosterse
bisschop met omophorion (een gekruiste
schouderband met grote kruisen als waardigheidsteken) : een miniatuur ca. 995 in het Menologion van Basilius ii, een fresco ca. 10 5 0
in de Sophia-kerk te Ochrid in Servie (met
andere in het Oosten niet onbekende bisschoppen: »Gregorius de Grote en Silvester
[» Helena & Constantijn]) en een 12e-eeuws,
Byzantijns mozaiek in de Cappella Palatina te
Palermo (medaillon) .
Lepelley 1961; Mohlberg 1956;
Stockmeier 1959; Trager 1970.

Hudon 1959;
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(Nobilia
cum), waarschijnlijk een kluizenaar uit de 6e
eeuw, kan weliswaar niet bogen op een stevig
historisch document maar wel op een grote
populariteit en op een uitgestrekt terrein van
het menselij k leven waarop hij in de middeleeuwen — en her en der lang daarna — werd
verondersteld bescherming te bieden. Het legendarisch verhaal van zijn leven, verteld in
een anonieme Vita en opgenomen in de Legenda Aurea, ontstond, niet eerder dan ca.
1030, in de abdij Saint-Leonard-de-Noblac
bij Limoges.
In deze Vita wordt hij opgevoerd als de
zoon van een Frankische edelman en als dopeling en leerling van de heilige »Remigius.
Na een hoge post aan het hof van Clovis
(Chlodwig 1) en het bisschopsambt te hebben
geweigerd trok hij zich terug in een kluis, om
vervolgens uit te blinken in het verrichten
van wonderen, de verpleging van zieken en
vooral de zorg voor gevangenen. Hij zou koningin Waldspend bijgestaan hebben toen
haar de kraamvrouwenkoorts trof; verder
zou hij zieken genezen en duivels uitgedreven
hebben en bronnen hebben doen ontstaan.
Nog na zijn dood in S 59 werden — zegt men —
op zijn voorspraak veel gevangenen bevrijd.
LEONARDUS VAN NOBLAC

Vanaf de I ie eeuw verspreidde de verering
van Leonardus, patroon van gevangenen en
zwangere vrouwen, zich vanuit Frankrijk
over de Duitse landen. In de tijd van de kruistochten en van de Turkeninvallen in de i Se
en 16e eeuw, toen velen werden bedreigd
met gevangenneming, steeg de belangstelling. Vanaf de 16e eeuw ziet men hem in de
bergstreken als een beschermer van het vee,
vooral van de paarden. Op zijn feestdag, 6
november, wordt hij in bedevaartplaatsen
vereerd, aangeroepen en gevierd met processies, zegening van het vee en volksspelen.
Leonardus wordt afgebeeld als monnik,
vaak met de insignes van een abt (mijter en
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staf) en als attributen een boek en, vooral
vanaf de 14e eeuw, de (veelal verbroken) ketenen van gevangenen. Pas vanaf de i 6e eeuw
vergezelt hem een koe of, meestal, een paard.
Ook stelt men hem hier en daar wel eens
voor als een fraai uitgedoste ridder (12eeeuws mozaiek in de Cappella Palatina te Palermo en een fresco 1225 in de San Prospero
te Perugia) .
De oudste westerse afbeelding, een miniatuur ca. 1220 in het Legendarium magnum austriacum, toont de monnik zonder attributen.
Als patroon van de gevangenen werd hij in
het Byzantijnse uitstralingsgebied afgebeeld
op een 12e- of 13e-eeuws mozaiek in de San
Marco te Venetie. In het Westen is hij zo
voorgesteld op een paneel ca. 1380 van Angelo Puccinelli in Museum Mayer van den
Bergh te Antwerpen. Soms zegent hij de gevangenen, zoals op een fresco ca. I450 in de
kerk te Junkersdorf (Beieren), of knielen zij
aan zijn voeten, zoals op een miniatuur ca.
1400 van de Meester van Maarschalk Boucicaut in het Musee Jacquemart-Andre te Parijs. Zijn plaats met andere heiligen rond
Maria op een 14e-eeuwse ikoon in het Sinaiklooster is wellicht een gevolg van de import door de kruisvaarders. Een beeld 1466
van Friedrich Herlin toont een abt in pontificalia.
Laat-middeleeuwse cycli, die in grote lijnen de Legenda Aurea volgen, vindt men onder meer op glasramen uit de 13 e eeuw te
Amiens en uit 1365 in de dom te Regensburg, op fresco's ca. 1400 in de Sankt Leonard
te Zwickenberg (Karnten), op een vleugelaltaar uit het begin van de 16e eeuw in de kerk
te Burggrub (Oberfranken), op de genoemde
mozaleken in de San Marco te Venetie en op
een raam 1 53 5 in de Sint Leonard te SintLenaarts (Belgie). In de periode van de barok
ontstonden tot in de 18e eeuw in de Zuidduitse gebieden vele cycli zoals in de Sankt
Leonard te Burlat (Oberbayern). Von Fritzlar herschreef ca. 1349 in proza de legende
van Leonardus.
Twee andere bekende heiligen droegen
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Leonardus' naam: Leonardus van Veghel
(»Martelaren van Gorkum) en de beminnelijke kapucijn Leonardo a Porto Mauritio (Imperia), die in de eerste helft van de 18e eeuw
prekend door Italie trok en velen wist te winnen voor de door hem gepropageerde beoefening van de `kruisweg' (het biddend — individueel of met velen — volgen van veertien
`staties', waarop momenten van Jezus' lijden
zijn uitgebeeld, in of buiten de kerk) . Italiaanse grafiek toonde deze kapucijn als predikant, onder meer een gravure van Baldi
naar een verloren gegaan schilderij 1750 van
Subleyras (groot oratorisch gebaar waarmee
hij op een kruis achter zich wijst, doodskop in
de hand, en een spreukband: `Memento Mori': wees j e [uur van] sterven indachtig) .
Aich 1928; Dunninger 1955; Hindringer 1932.

werd in 1380
te Schiedam uit een kinderrijke familie geboren. Zij was het enige meisje naast acht broers
in het gezin van Peter en Petronella, zoals
haar ouders heetten. Lidwina werd de enige
vrouw onder de weinige Noordnederlandse
heiligen. Haar heldhaftige deugd, die erin bestaat dat zij 3 8 jaar lang vernederende ziekten
verduurde, lijkt huisbakken en burgerlijk.
Als 1 S j arige viel het mooie meisje op het ijs,
brak een rib en werd bedlegerig. Toen zich
daarbij andere kwalen openbaarden, bracht
haar biechtvader haar ertoe dit lijden in vereniging met de lijdende Jezus voor het heil
van de wereld te verduren, een vrome attitude die nauw aansloot bij de intense, 1 Seeeuwse interesse voor de lijdende Verlosser
(vgl. 2 Kor. 4,10-12 en Kol. 1,24) . Dat laatste
geldt ook voor haar devotie tot het, vooral in
de noordelijke Europese landen intens vereerde Altaarsacrament (men denke aan het
wonder van het Sacrament van de Niervaart,
LIDWINA VAN SCHIEDAM

Jacob Cornelisz. van
Amsterdam, Lidwina van
Schiedam valt tijdens het
schaatsen, houtsnede uit Tleven
van Liedwy die maghet van
Sciedam van pater Jan

Brugman, Schiedam 1498.
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Klundert ca. 1300, waarvan de verering in
1421 naar Breda werd verplaatst; het Sacrament van Mirakel, Amsterdam 1345; voorstellingen op schilderijen in het Catharijneconvent te Utrecht; het wonder van Bolsena,
in de 14e eeuw vermeld) . Lidwina's vroomheid uitte zich verder in wonderen, visioenen
en extasen, in raad en hulp aan degenen die
deze bij haar zochten. Zij stierf in 1433.

verbreidde de faam van de Nederlandse mystica.

Al in 1434 bouwde het stadsbestuur boven
haar graf een kapel, die later door de SintJanskerk is vervangen. Tijdens de Reformatie, in 161 S, werden haar relieken naar Brussel overgebracht, waar een deel daarvan van
1626 tot 1871 rustte in het karmelklooster;
daarna tot op heden in de parochiekerk van
Onze Lieve Vrouw Visitatie te Schiedam.
Haar verering werd in 1890 officieel door de
Kerk goedgekeurd., Zij werd patrones van de
zieken en van de verplegenden en wordt
voorgesteld met een kruisbeeld of een rozetak in de hand en rozen in het haar. Soms
zweven twee engelen met een kroon boven
haar hoofd. Haar feest valt op 14 april.

LODEWIJK DE HEILIGE,

Tleven van Liedwy die maghet van Sciedam

(voor 1440; gedrukt te Delft 1487) van de
verder onbekendejan Gerlach, die haar zeker
gekend heeft, is betrouwbaar. Op hem steunen de bewerkingen van Thomas a Kempis
uit 1448 en van Jan Brugman uit 1456 (1498
gedrukt te Schiedam). Vanaf het begin van
de 16e eeuw zijn er devotieprentjes, waarop
Lidwien voorgesteld wordt als een meisje
met lange, loshangende haren en met de vermelde attributen (prent ca. 1600 van Wierx) .
Rondom haar zijn kleine scenes uit Tleven
van Gerlach aangebracht. Het boek van
Brugman uit 1498 werd verlucht met 26
houtsneden van Jacob van Amsterdam. Op
het doek 1609 van Van den Berghe, met het
visioen van haar apotheose, in de karmelkerk
te Brussel heerst de geest van de Contrareformatie: de stervende vrouw ziet Jezus met Maria, Jozef, Petrus en Paulus vanuit de hemel
naderen. Het ongezonde boek van de dweperige Huysmans (Parijs 19oi; 1925, 25e druk)

Stolk 1980.

koning van
Frankrijk, zoon van Lodewijk viii en Blanche van Castilie, werd in 1214 to Poissy geboren en stierf in 1270 te Tunis aan dysenterie.
Zijn naam is de Latijnse vorm van die van de
Merovinger Chlodwig (Clovis; »Remigius;
Latijn: Ludovicus; Frans: Louis; Italiaans:
Luigi). Door zijn moeder vroom en streng
opgevoed, werd hij een uitstekende, gerespecteerde, vreedzame en rechtvaardige vorst,
een bclichaming van de middeleeuwse idee
van het koningschap (»Karel de Grote) . In
1234 trouwde hij met Marguerite de Provence. Idealisme voerde hem tweemaal als kruisvaarder naar het Oosten. Na zijn terugkeer
van de eerste tocht in 125 I (vrijgekocht uit
gevangenschap na de val van Damiate en de
mislukte mars op Cairo) werd de vorst beschouwd als de ongekroonde keizer van Europa, die bij politieke conflicten meerdere
malen als scheidsrechter optrad. Voor de uit
Palestina verworven kruisrelieken, waaronder de doornenkroon, liet hij in 1243-48 te
Parijs de Sainte-Chapelle bouwen. Hij doteerde het in 1245 gestichte college van de
Sorbonne, had belangstelling voor theologische vraagstukken, was franciscaans tertiaris
en praktizeerde eigenhandig de armen- en
ziekenzorg. Zijn relieken rusten te Tunis,
Monreale en Saint-Denis.
Koning Lodewijk werd in 1297 heilig verklaard. De verering verbreidde zich over Europa eerst onder propagandistische leiding
van het huffs van Anjou en de franciscanen, in
de 17e eeuw onder die van Lodewijk x i v en
van de jezuieten, die hem als patroon van hun
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Meester van Straatsburg,

Lodewijk de Heilige met zijn
vrouw Marguerite de Provence,
houten beeld, ca. 1400.
Stiftung Preussischer
Kulturbesitz, Berhjn.

orde beschouwen. Om allerlei redenen kozen
beoefenaren van de meest diverse beroepen
de man tot patroon: bouwvakkers (SainteChapelle), alien die met textiel te maken hadden (door hem begunstigd) en barbiers (zijn
zorg voor z'n kapsel) . Gehoorzieken (vanwege de woordspeling Louis-l'ouie), blinden
(voor wie hij voorzieningen trof) en pestlijders riepen hem aan. Als attributen voert
Lodewijk, als koning of als tertiaris (derdeordeling) gekleed, onder meer regalia,
doornenkroon, kruisnagels, zwaard, lans met
vaandel, wapens met de 'fleur de lis', een model van de Sainte-Chapelle of ordetekens.
Zijn feest wordt'25 augustus gevierd.
Saint Louis werd honderden malen afgebeeld als koning en beschermer van de Franse
monarchie, met kruisrelieken en regalia.
Vanaf eind 14e eeuw leenden Franse koningen hem hun eigen fysionomie (het portaalbeeld ca. 1370 aan de Chapelle des QuinzeVingt te Parijs draagt de fysionomie van Karel v) . Dit laatste beeld en de bronzen
reliekbuste in de Notre Dame nit het begin
van de 14e eeuw tonen de koning zonder
baard zoals hij voor de eerste maal ter kruistocht trok, samen met zijn vrouw (Meester
van Straatsburg, curieuze houten beeldengro:ep van hen beiden ca. 1400, overigens Lodewijk weer met baard!).
In de zeer rijk geillustreerde Vitae (Jean de
Joinville, Histoire de Saint Louis 1305-o9) en
kronieken (Grandes chroniques de France 1471),
aan ramen (Sainte-Chapelle te Parijs nit de
14e eeuw) en op wanden (Cabanel ca. i 86o in
het Pantheon te Parijs), en op talrijke afzonderlijke, meest Franse kunstwerken werden
een kleine honderd afgebeelde scenes geteld.
Afzonderlijke scenes werden uitgebeeld in
schilderwerken van onder meer Escamilla ca.
1620 (het uitdelen van aalmoezen), Le Sueur
ca. 16So in de Dome des Invalides te Parijs
(ziekenzorg), Granet eerste kwart 19e eeuw
(Lodewijk in Damiate), Feuerstein ca. 1900
(Lodewijks laatste communie) en Vouet 1640
(apotheose). Lodewijk komt vaak voor in afbeeldingen van groepen heiligen, vooral sa-
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men met »Karel de Grote, franciscaanse heiligen, bijvoorbeeld een houtsnede ca. 1480 in
Firmamentum trium ordinum beatissimi patris nostri Sancti Francisci (Uitspansel van de derde

orde van onze heilige vader »Franciscus) en
> Thomas van Aquino (glasraam 1 Se eeuw in
de Lodewijkkapel in de Sainte-Madeleine te
Troyes) .
Er zijn enkele toneelstukken over het leven
van Lodewijk en episodes daaruit: van Gringore (Parij s I 5 I 4), wiens stuk, op de grens
van mysteriespel en heldendrama, drie dagen
in beslag nam; van Baudery, Saint Louis dans
les fers (In de boeien geslagen; jezuietentoneel
1747) en een van de drie religieuze drama's
uit het begin van deze eeuw van Rolland, die
zich daarin ten gunste van het `elan vital' afzet
tegen het materieel determinisme van zijn
tijd.
France '970; Levron 1957; Maudule 1943; Otto
1897; Sertillanges 1917.

ate
wier leven en
dood in een legendarische Passio uit de Se of
6e eeuw beschreven worden, is door recente
ontdekkingen in haar stad Syracuse (Sicilie)
op steviger historische bodem komen te staan
dan menige andere vroegchristelijke maagd.
De ontdekkingen betreffen haar graf en een
inscriptie die over een cultus bericht, uit het
begin van de S e eeuw. Lucia werd in 304/05
onder de vervolging van Diocletianus gedood. Volgens de Passio kreeg het reeds met
de consul Paschasius verloofde meisje, toen
zij haar zieke moeder Eutychia naar het graf
van > Agatha te Catania begeleidde, een verschijning van deze heilige. De moeder werd
door Agatha genezen en Lucia kreeg het
martelaarschap aangezegd, waarop zij haar
bezittingen onder de armen verdeelde en haar
verloving verbrak. Haar boze verloofde

LUCIA VAN SYRACUSE,

bracht haar aan. Vanwege Lucia's standvastigheid tijdens het verhoor besloot men haar
in een bordeel te plaatsen, maar de maagd
bleek zelfs niet door een aantal ossen te verporren. Toen verbranding mislukte, doodde
men de martelares met een dolksteek in haar
hals. Een later toegevoegd element in de legende zegt dat zij, om aan haar verloofde te
mishagen, zich de ogen uitstak en hem deze
toezond.
De latere toevoeging heeft alles te maken met
het populaire misverstand, dat haar naam
verwant was aan 'lux', licht. Rond Lucia's
feestdag op 13 december ontstonden folkloristische midwintergewoonten: naast het plegen van orakels (vgl. Agatha's voorspelling)
en het consumeren van het Luciabrood ook
bezweringsgebruiken zoals het ontmaskeren
van heksen en het laten verschijnen van
schrikaanjagende figuren (Fersenlutzel, Frau
Lutze) . In de Scandinavische landen werd zij
een geseculariseerde brengster van het nieuwe licht. Lucia's patronage heeft soms te maken met elementen uit haar legende: zo werd
zij aangeroepen bij oogziekten en keelpijn en
beschermt zij messenmakers. Soms heeft dit
te maken met de folklore: zij is de patrones
van de dienstmeisj es, die vaak in de nacht van
haar feest met kaarsenkronen op het hoofd
paradeerden; soms met elementen uit de Germaanse voorgeschiedenis: evenals de stralende en spinnende Berchta beschermt zij wevers en kleermakers. Lucia's attributen zijn
naast palm, boek en kruis (algemeen voor
martelaressen) een lamp, zwaard of dolk door
de keel, fakkel of kaars en (vanaf de 14e
eeuw) een schaaltje waarop twee ogen, soms
vuur en vlammen aan haar voeten. Zij wordt
altijd voorgesteld als een mooie j onge vrouw,
soms met kroon of diadeem.
Op de vroegste afbeeldingen mist Lucia
attributen (mozaiek ca. 568 in de San Apollinare Nuovo te Ravenna) of draagt zij slechts
een martelarenkruis (een kruis met twee
dwarsbalken; zie een fresco in de San Sebastiano al Palatino te Rome, wellicht uit de 8e
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Meester van de FigdorKruisafneming, Martelaarschap
van de heilige Lucia, paneel,
ca. 148o-85. Rijksmuseum,
Amsterdam. Het werk staat
onder invloed van Geertgen

tot Sint Jans. Boven het
bordeel en de poging Lucia
daarin to plaatsen; rechts
daarvan de mislukte
verplaatsing met de ossen;
rechtsmidden de laatste

commurne (en de lamp nit
haar attributenrteeks); op de
voorgrond de brandstapel en
de doodsteek. Links de rechter
en zijn gevolg.
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eeuw). Verder wisselen de specifieke attributen: lamp, zwaard en dolk bij Nuzi, polyptiek 1366; dolk door de hals op een miniatuur
ca. 1440 in het Getijdenboek van Catharina
van Kleef en aan een i 5 e-eeuws beeld in de
kerk te Marienthal bij Wesel; lamp bij Pietro
Lorenzetti ca. 1330 in de Santa Lucia dalle
Rovinate te Florence; kaarsen op een 1 Seeeuws fresco in de crypte van de kathedraal te
Atri; en vooral de ogen: bij Giovanni del
Biondo, polyptiek ca. 1378 in de Accademia
aldaar, bij Zurbaran 1636, voorts op voorstellingen met groepen maagden zoals het Virgo-inter-Virgines-paneel eind 1 S e eeuw van
de Meester van de Lucia-legende in de Kon.
Musea voor Schone Kunsten te Brussel
(tweede van links; »maagden) . Met ziet meermaals Agatha en Lucia samen: onder meer bij
Giovanni Sagittano, op de linkervleugel van
de Kroning-van-Maria-triptiek 1456 in de
Santa Lucia te Gaeta.
Cycli van wisselende grootte vindt men in
de Grotte della Santa Lucia te Melfi (12eeeuwse fresco's) en in de San Giorgio te Padua (fresco's ca. 1380 van Jacopo Avanzo) .
Verder zijn er werken van de Meester van de
Lucia-legende 148o in de Sint Jakobskerk te
Brugge, van de Meester van de Figdor-kruisafneming einde 1 Se eeuw in het Rijksmuseum te Amsterdam en van Lorenzo Lotto,
predella ca. 1530 in de Pinacoteca Communale te Iesi (waaronder een grootse scene met
een zestal koppels ossen). Afgebeeld worden
het bezoek aan Agatha's graf, de verdeling
van de bezittingen, het verhoor, de mislukte
poging bij een bordeel, de laatste communie
(vgl. > Maria van Egypte en de legende van
Maria Magdalena), martelscenes, begrafenis
en wonderen bij Lucia's graf. De scene met de
ossen komt los voor op miniaturen in het
Passionate van Stuttgart ca. i 130 en in het
Martyrologium van Zwiefalten ca. 1147. De
doodsteek werd afgebeeld op de predella ca.
1 45 0 van Domenico Veneziano, de laatste
communie op een schilderij ca. 1748 van G.
B. Tiepolo in de Sant'Apostoli te Venetie en
de begrafenis door Caravaggio op een schilderij 16o8 in de Santa Lucia te Syracuse.
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De Lucia-legende beinvloedde het werk
van Dante en het Italiaanse volkslied. Cottrau
verwierf een populaire onsterfelijkheid door
het componeren ca. 1750 van zijn Santa-Lucia -lied.
Capdevilla 1949; Garana 1958; Toschi 1950.

M A A G D E N (parthenoi, virgines) was in de

geschiedenis van het christendom oorspronkelijk de verzamelnaam voor al degenen die
uit vrije wil om bepaalde redenen afzagen
van huwelijk en seksuele omgang. Men
noemde hen ook wel 'continentes', zij die in
onthouding leefden. Hun aanwezigheid —
mogelijk in niet onaanzienlijke aantallen — is
al vroeg aanwijsbaar (i Kor. 7,25-35; Apoc.
14,1-4). Motieven voor het aangaan van deze
levensstaat zullen geweest zijn de `zorg voor
de zaak des Heren' (i Kor. 7,32), de verwachting dat de terugkeer van Jezus om zijn Rijk
te vestigen binnen enkele generaties zou
plaatsvinden, reden waarom procreatie weinig zin meer had (i Kor. 7,26), en de mystieke verwachting van deelname aan de `bruiloft van het Lam' (Apoc. 19,7-9 en 21,1-4).
Daarnaast heeft ongetwijfeld de in de oudheid altijd wel op een of andere manier aanwezige vrees voor lichamelijkheid meegespeeld, die haar basis vond in een dualistisch
levensgevoel: de ontplooiing van de geest
wordt belemmerd door de lusten van het lichaam (bij Pythagoras, Plato en de neoplatonici); wellicht ook het praktische bezwaar
van de stoicijnen, dat zorg voor vrouw en
kinderen maar lastig was. Graag beriepen
christenen zich op voorbeelden zoals Johannes de Doper, Maria, Paulus (i Kor. 7,7-8) en
zelfs op Jezus (Job. 4,27), waarbij men moet
bedenken dat Jezus' werkelijke overtuiging
er een was van gereserveerde scepsis tegenover zowel de levensstaat der gehuwden als
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tegenover die der omwille van het Rijk Gods
ongehuwden (Mat. 19,3 -12). Dat de attitude
misbruiken kon oproepen blijkt nit vroege
waarschuwingen tegen het verwerpen van
het huwelijk om aanvechtbare motieven (i
Tim. 4,3-5). Een aanwijsbare tendens in Syrie, dat de ongehuwde staat voorwaarde was
om toegelaten te worden tot de 'zonen en
dochters van het Verbond', zoals al te ijverige
christenen zich aldaar noemden, is al spoedig
in de Kerk verdwenen.
Naast een zekere institutionalisering,
waarin vooral controle, gepaard aan sancties
bij misbruik, op de groep `parthenoi' binnen
de gemeenten vastgelegd werd, ontwikkelde
zich in de geschriften van de »kerkvaders een
theologie van de maagdelijkheid. In deze
theoretische onderbouwing valt de idee van
de 'bruidsmystiek' op. Al aanwezig in de
evangelies (Mat. 25,1-13) en de Apocalyps
(hierboven), werd de beleving van de relatie
van de christen die zich tot deze status geroepen voelde al vanaf de 3e eeuw beschreven en
uitgewerkt op grond van de metafoor van
een 'mystiek huwelijk' van de individuele
mens met God/Christus. In hun commentaren op het met erotiek geladen Hooglied
trachtten bijvoorbeeld #Hippolytus, Origenes (ca. 200) en > Ambrosius van Milaan elke
vezel van de emotionele, exclusieve liefde
van de God- en Jezusminnende ziel bloot te
leggen, te beschrijven en te duiden, en aanwijzingen te geven voor de beleving daarvan
binnen een aan een aards huwelijk verwante,
blij vende binding, zonder daarbij te vergeten
ook in metaforen uit te leggen van welke
aard de reacties van Gods- en Jezuswege op
deze liefde zijn. > Bernardus van Clairvaux en
vrijwel alle latere mystici leefden en schreven
vanuit de ideeen in deze teksten.
Al in de vroege middeleeuwen werd het
instituut van de maagdelijkheid veilig gekanaliseerd in de kloosterbeweging (»monniken) en werden los lopende `maagden' doorgaans gewantrouwd. Dat nam niet weg dat
de ongehuwde status binnen of in nauwe
banden met een klooster velen tot uitzonder-

lijke hoogten brachten in de ervaring van de
liefde voor Jezus: de cistercienzerabdis nit de
tweede helft van de 13 e eeuw Gertrud van
Helfta; vele begijnen (>>Begga) of »Teresa van
Avila. Ook buiten de kloosters kwam echter
oprechte beleving van de maagdelijkheid en
mystieke ervaring voor. Men denke aan het
franciscaanse derde-ordelid Margherita van
Cortona, die in de tweede helft van de 13 e
eeuw een tijd lang in concubinaat leefde,
door een bond naar het in ontbinding verkerende lichaam van haar minnaar werd - geleid en daarop een leven in boete en mateloze
extase begon. Of aan Caterina Fieschi van
Genua, die ca. r Soo de praktijk van leidster
van een pesthuis combineerde met mystieke
ervaringen die zij in haar belangrijke traktaat
Purgatorium (Louteringsplaats) beschreef.
In het gewone spraakgebruik groeide de
gewoonte de term 'maagd' te reserveren
voor groepen ongehuwde vrouwen binnen
de Kerk, terwijl `maagdelijkheid' toegepast
bleef op de levenshouding van zowel vrouwen als mannen. Ontsporingen die leidden
tot bigotterie of schijnheiligheid brachten de
stand der maagden menigmaal in diskrediet.
In geen enkele van de vele kloosterhervormingen ontbreken dan ook de oproepen tot
consequente beleving van eenmaal aangegane verplichtingen. Hoewel er dwarsverbindingen zijn tussen deze `maagdelijkheid' en
het klerikale celibaat, het ongehuwd zijn van
subdiakens, diakens, priesters en bisschoppen
(de kerkelijke wetgeving ontstond in de i le
eeuw), verschillen beide statussen van aard. Is
de eerste er een van vrij gekozen en mystieke
aard, de tweede wordt in het Westen bij kerkelijke wet als voorwaarde opgelegd. Al op
het eerste concilie van Nicea werd een groep
bisschoppen, die tevergeefs een vroege poging ondernam een celibaatswetgeving door
te voeren, door aanwezige monniken scherp
afgestraft met onder meer de bewering dat
`ongehuwd zijn' het voorrecht van de monniken was!
Rond maagdelijke martelaressen ontstond
in de oudheid al in de 4e en S e eeuw een
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bepaalde romantiek. Bijna alle vroegchristelijke martelaressen krijgen in de romans, die
hun bewaard gebleven Passiones of Vitae zijn,
te makenmet een begerige koning, koningszoon, landvoogd of rijkaard. Zo'n man
maakt hear het hof, waarna het meisje verklaart reeds verloofd te zijn met Jezus Christus. Daarop volgen dan gevangenschap en
een reeks van heldhaftig, met een beroep op
de bijstand van de hemelse Bruidegom door-

stane reeks van martelingen. De dood leidt
tenslotte tot de eeuwige bruiloft. Soms komt
bekering van de minnaar en (enkele van) zijn
vrienden voor, die dan met de maagd het
martelaarschap ondergaan.
Maagden werden afgebeeld in eenvoudige, bij de levensstaat passende kleding. Uit de
oudheid zijn geen uitgesproken voorbeelden
bewaard van voorstellingen van mannelijke
`maagden'. Vanaf de middeleeuwen werd het
maagdenkleed van de kuise vrouwen rijker
en rijker, verwijzing naar de hemelse belo-
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Meester van de Lucia-legende,
Virgo inter Virgines, paneel, ca.
1490. Kon. Musea voor Schone
Kunsten, Brussel. Maria wordt
geflankeerd door Catharine, aan
weer vinger het kind een ring
schuift (mystiek huwelijk), en
Barbara. Hun attributen zijn op
hun mantels geweven: gebroken
rad en toren.

Van links naar rechts zijn voorts
aan hun attributen herkenbaar de
zittende gestalten van Apollonia
(tand in tang), Lucia (ogen op
schaal) en Agatha (borst in tang).
Rechts knielt Agnes (lam) en
links — vreemd in het gezelschap
der maagden — de boetelinge
Maria Magdalena (balsempot;
wellicht gekopieerd van de
Bewening van Jezus van de hand
van Rogier van der Weyden).
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ping. De sluier ontbreekt als teken vanaf de
1 Se eeuw vrijwel nooit. Vaak dragen zij daarop een kroon of een krans van bloemen. Het
gebruik om in een detente houding de kern
van de gekozen staat uit te drukken onderging in de late middeleeuwen een wijziging
in die zin, dat men de maagden graag een
aanvankelijk bescheiden bevalligheid liet uitstralen die later ten tijde van de renaissance en
de barok kon uitgroeien tot een verleidelijke
koketterie. De meest voorkomende attributen van de maagden zijn naast de vermelde
kroon een doornenkroon, een palm, een lelietak of een lamp (Mat. 25,7); een enkele
maal de eenhoorn, die alleen door een maagd
getemd kan worden (bij de afbeelding van de
vanaf de Se eeuw vereerdejustina van Padua
op een 17e-eeuws schilderij van Moretto) .
Daarnaast dragen maagden vaak individuele
attributen.
Drie belangrijke `schemata' ontstonden
met betrekking tot de maagden: het `mystieke huwelijk', de `Virgo inter Virgines' en de
groep der `Virgines Capitales' . In het eerste
geval schuift het Jezuskind op Maria's schoot
een bruidsring aan de vinger van een al dan
niet geknielde maagd (Meester van het Bartolomeus-altaar, paneel ca. 1 Soo); in het
tweede geval omgeven — in een welig landschap of in een rijk gestoffeerd vertrek — bevallig zittende en/of staande maagden met
hun attributen een centraal tronende Maria,
immers de eerste onder de maagden. Maria
draagt altijd haar kind op haar schoot. Soms
zijn beide schemata gecombineerd: een van
de meisjes ontvangt dan de ring (Memling,
schilderij ca. 1485; Meester van de Virgo inter Virgines, altaarstuk eind 1 Se eeuw in het
Rijksmuseum te Amsterdam). De vier `kapitale' (belangrijkste) maagden: Barbara, Catharina van Alexandria, Margareta van Antiochie en (vanaf de 14e eeuw) ook Dorothea
vormen een vaak samen vereerde, aangeroepen en afgebeelde groep; men denke aan het
paneel ca. 1400 van de Meester van het Berswoldt-altaar in de Neustadterkirche te Bielefeld: Maria omgeven door vier apostelen,

drie mannelijke heiligen en de Virgines Capitales.
Tot slot even aandacht voor een moderne
maagd-martelares. Op S juli 1902 werd te
Ferriere di Conca in Midden-Italie het 12 j aar
oude meisje Maria Goretti door haar oudere
buurjongen met messteken om het leven gebracht omdat zij niet wilde ingaan op zijn
aanhoudende avances. Haar ongekunstelde
religiositeit staat vast. Als oudste van vijf kinderen zorgde zij na de dood van haar vader de
laatste twee jaar van haar korte leven voor het
gezin, zodat de moeder uit werken kon gaan.
Op de heiligverklaring in 1950 volgden een
enorme populariteit en een vloed van niet
altijd van overdrij ving gevrijwaarde biografieen, die vele drukken beleefden (Passione,
La santa Agnese del secolo XX, Rome 1950, of
Bruyns, Maria Goretti. Het leven en sterven van
een martelares voor de zuiverheid, 1890-1902, in
1950 vier drukken). Pius x i i stelde haar ten
voorbeeld aan de moderne jeugd, die hij
vroeg zoals zij `te weerstaan aan elke aanslag
die anderen zouden wagen op uw zuiverheid'! De belangstelling van velen werd gevoed door de film Cielo sulla palude 1950 van
Genina en afbeeldingen van het meisje (onder
meer Asperlaan, tekening 1951; grootogig
meisje met lelies en palmen, rondom runderen op het veld en op de achtergrond het huffs
waar het gebeurde) .
Munster 1955; Mystique 1952; Perrin 1955; Vizmanos 1 949.
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de naam van een tweetal 4eeeuwse Egyptische eremieten (>>asceten),
waarvan de eerste een jongere tijdgenoot van
»Antonius Abt was en de tweede weer een iets
jongere land- en lotgenoot van de eerste. Een
derde Macarius Romanus uit Mesopotamia is
verzonnen.

MACARIUS 241
De eerste Macarius, die de Egyptenaar, de
Oudere of de Grote genoemd wordt, werd
ca. 300 ergens in Opper-Egypte aan de bovenloop van de Nijl geboren. Vanaf ca. 330
tot hij er als 90 j arige stierf, leefde hij als eremiet in de Sketische woestijn, waar hij de
reputatie van een heilige wonderdoener
kreeg. Hij heeft ca. 335 >>Antonius Abt in de
woestijn bij Thebe ontmoet. In 373-7S werd
hij samen met de andere Macarius door de
ariaanse (»Athanasius) bisschop van Alexandrie, Lucius, verbannen. Daarna heeft hij nog
een bezoek gebracht aan de monniken in de
Nitrische woestijn. Auteurs die over hem berichten, zoals Rufinus (Historia monachorum
ca. 400) en Palladius (Historia Lausiaca 4 1 9/
20), vermelden niets over enige literaire activiteit van Macarius. Toch werden hem later
met alleen de belangrijke Apophthegmata Patrum (Wijze woorden der [woestijn]vaders,
een collectie korte verhalen over kluizenaars
uit de 4e/5e eeuw) toegeschreven en enkele
preken en brieven, maar ook een zeer belangrijke, vanaf de 16e eeuw hooggewaardeerde
collectie Homeliai pneumatikai (Geestelijke
toespraken) . De geleerde diaken van >>Gregorius van Nazianze nit Constantinopel en auteur van ascetische en mystieke geschriften,
Evagrius van Pontus, die in 3 82 als eremiet in
de Nitrische woestijn kwam wonen, was Macarius' vriend.
Van Macarius de Alexandrijn, ook dejongere of 'politikos' (de stedeling) genoemd, is
weinig bekend: hij is in 338 priester gewij d en
heeft vanaf zijn 40e levensjaar in de Thebaische woestijn doorgebracht, waar men hem
respecteerde vanwege zijn strenge ascese, zijn
vermogen om zieken te genezen en demonen
te bezweren en vanwege zijn bedrevenheid in
het geven van geestelijke leiding. Hij moet
ca. 394 gestorven zijn. Hem toegeschreven
werken zijn niet authentiek.
Een reeks andere heiligen, bisschoppen en
monniken, droeg ook de naam Macarius. Een
Macarius, vanaf 313 dertig j aar lang bisschop
van Jeruzalem, komt voor in het verhaal van
de kruisvinding door >>Helena, en een andere

Macarius abdiceerde ca. i o i o als patriarch
van Antiochie in Pisidie (Klein-Azie), ging
op pelgrimstocht en bereikte Gent, waar hij
in de monnikengemeenschap van Sint >Bavo
aldaar opgenomen werd en later de patroon
van de stad werd. Hij zou volgens een legendarische Vita 1067 to Jeruzalem, waar hij pogingen ondernam joden en mohammedanen
te bekeren, gekruisigd maar wonderbaarlijk
bevrijd zijn. De Schotse monnik-missionaris
Macarius Scotus stichtte ca. 112 5 het SintJakobsklooster te Wiirzburg, en een Russische Macarius was in de eerste helft van de
1 e eeuw een belangrijke stichter van kloosters (een aan het Gele Water en — na de verwoesting daarvan door de Tartaren in 1432 —
een aan de Una).
Macarius de Oudere werd vooral bekend,
ook in het Westen, vanwege de toeschrijving
van de genoemde Homilieen. De toeschrijving is waarschijnlijk het gevolg van Macarius' roem in combinatie met een vermelding
in sommige versies van de collectie, dat een
`makarios' (een gelukzalige) de schrijver ervan zou zijn. De oudste versie van de toespraken afkomstig van de ascetische beweging van de Messalianen of Euchieten
(bidders) in Syria en Klein-Azie en is waarschijnlijk van de hand van hun voornaamste
leider Symeon van Mesopotamia. Hun fundamentele idee was, dat in elke mens, ook de
gedoopte christen, een zeer reed l opgevatte
demon leeft die alleen in bedwang te houden
is door het verrichten van een niet ophoudend gebed, waardoor Gods genade constant
voelbaar wordt. Vandaar hun naam `bidders'.
De idee, in feite een misvatting over de menselijke natuur en de aard van de genade, en de
aanhangers daarvan werden veroordeeld tijdens het concilie van Efeze in 431 (>>Cyrillus
van Alexandria). Afgezwakte vormen van
het messalianisme zijn te vinden in latere versies van de Homilieen en in andere geschriften
zoals het Syrische Liber graduum (Boek der
treden), waarin een quietistische genade-ervaring gepropageerd wordt: pas bij het in

is

242

MACARIUS

volkomen rust (quies) afwachten van de genade — zonder enige medewerking van de
kant van de mens zelf — zal men de inwerking
Gods in zichzelf ervaren. Dat is de reden
waarom vertalingen van de Pseudo-Macarius-teksten in de tijd van het pietisme zo
hoog werden gewaardeerd (17e-eeuwse beweging in de Duitse, lutherse Kerk: liever
levend geloof dan dogmatische orthodoxie)
en invloed hadden op daaruit voortgekomen
groeperingen zoals hernhutters en methodisten (Von Zinsendorf 1734 en Wesley 8/
39). V anaf de jaren dertig van deze eeuw
worden de Pseudo-Macarius-teksten weer
intens bestudeerd.
De beide asceten worden in het Oosten te
zamen op 19 januari gevierd. Vanaf het einde
van de 9e eeuw zijn zij ook opgenomen in het
westerse martyrologium. Hun afbeeldingen
zijn niet altijd gemakkelijk te onderscheiden;
met name met wanneer zij in een, vaak
verfomfaaide, monnikspij zijn gekleed. Macarius de Oudere wordt stokoud afgebeeld
met een zeer lange baard, soms tot onder zijn
middel reikend; verder ofwel — in plaats van
een pij — totaal behaard, ofwel — in het Oosten — naakt. Dit laatste gaat terug op de minachting voor elke vorm van comfort door
sommige christelijke >>asceten. Zij namen niet
de idee der naaktlopende adamieten uit de
oudheid over (pragmatisch-gnostieke ontkenning van de idee van schepping en zondeval: daarom terug naar de 'naakte' levenswijze van Adam), maar wel hun praktijk. Soms
heeft de Oude een schedel bij zich, die herinnert aan het verhaal in de Legenda Aurea, dat
hij met een doodskop een gesprek voerde
over de straffen die men te ondergaan heeft in
de hel. De jongere Macarius, die monnikskleed en baard draagt, is vaak moeilijk to determineren. Bovendien is hij in het Westen — als
hij daar afgebeeld werd — vaak verwisseld
met de legendarische Macarius Romanus.
Een biddende (handen ten hemel geheven), als asceet geklede Macarius de Grote is
afgebeeld op een fresco 1378 van Theophan
Grec in de kathedraal te Novgorod. Een fres-

co ca. 1 195 in de Neophytos-kluis op Cyprus
geeft de asceet naakt weer met een enorme
lange baard, en een muurschildering ca. i loo
in het Barlaamklooster te Meteora (Griekenland) met een totaal behaard lichaam. Het
gesprek met de doodskop komt voor op een
14e-eeuws fresco in het Campo Santo te Pisa,
en op een 15e-eeuws paneel in de Santa Lucia
to Ostra (bij Ancona) omringen hem demonen. Afbeeldingen van Macarius de Jongere
zijn nauwelijks aan te wijzen vanwege de
wisselende identificatie met andere Macarii;
slechts wanneer een bijschrift toegevoegd is
bestaat er zekerheid, zoals op een gravure ca.
1600 van Johann Sadeler naar Maerten de
Vos (Macarius mediterend en zegenend in
een paradij selij k landschap) . Beide asceten
komen voor in de met gravures verluchte
verzameling-werken met afbeeldingen van
monniken en eremieten (>>asceten; Bolswert,
Villeforte en Sadeler) .
Macarius van Jeruzalem komt uiteraard
voor op afbeeldingen van de kruisvinding te
Jeruzalem en soms te midden van andere bisschoppen (13 e-eeuws fresco in het JohannesTheologos-klooster op Patmos; lange grijze
spitsbaard en met spreekgebaar en boek) . De
patroon van Gent vindt men met onder meer
de spijkers van zijn kruisiging in de hand op
een plastiek ca. 161 S aan zijn reliekschrijn van
La Vigne en op een schilderij ca. 1650 van De
Crayer in de Sint Baafs te Gent. Zeldzaam is
de afbeelding van de Schotse Macarius (zieken genezend op een gravure ca. 1620 van
Rader in Bavaria Sacra 1615-28). De Rus,
vaak bij een van zijn kloosters afgebeeld,
komt op ikonen voor (triptiek ca. 1625 uit de
school van Stroganov te Recklinghausen).
Macarius Romanus wordt vrijwel alleen in
het Westen afgebeeld, meestal met twee leeuwen die hem vergezelden en die zijn graf
zouden hebben gegraven (vgl. Paulus bij
»Antonius Abt) : fresco ca. 1350 van de Meester van de Sacristie in de dom te Siena, en
altaarstuk 1473 van Giovanni da Pesaro.
Davids 1967; Dorries 194.1; Rijnierse/Van Moorsel 1987.

MARGARETA

(in Pisidie) is de christelijke heldin in een legendarische Passio die door een verder onbekende
Theotimos geschreven werd. Bij de Grieken
is haar naam Marina. Zij was de dochter van
een heidense priester te Antiochie. Toen zij
christin was geworden werd zij door haar vader tot schapenhoedster gedegradeerd, en in
het begin van de 4e eeuw, tijdens de vervolging onder Diocletianus, werd zij gemarteld en gedood. Haar verering begon in de
Kerken van het Oosten al vroeg, in de 4e
eeuw; in het Westen pas in de 7e eeuw. Veel
varianten van de zeer populaire, middeleeuwse Margareta-legende spreken over een
stadsprefect Olibrius die, op haar verliefd, de
maagd tot afvalligheid probeerde te brengen
en, daarin falend, haar een reeks martelingen
liet ondergaan zoals geselen en met haken tot
op het bot verscheuren. Daarna werd zij met
fakkels verwond en in een vat met water gegooid waaruit zij ongedeerd te voorschijn
kwam, en tenslotte onthoofd. Tevoren had
zij in de gevangenis tweemaal gestreden met
haar vijand en verleider, de' duivel, die haar in
de gestalte van een draak verscheen en bedreigde. Het teken van het kruis dat Margareta over hem maakte, was echter voldoende
om de demon te bedwingen.

MARGARETA VAN ANTIOCHIE

Jacobus de Voragine verwierp in de Legenda
Aurea de versie, dat de draak, nadat hij Margareta verslonden had, op het zoj uist vermelde teken zou zijn opengebarsten, als apocrief
en onbetamelijk. Zij beschermt niettemin —
ongetwijfeld vanwege haar 'geboorte' uit de
draak — vanouds de kraamvrouwen. Als de
bevalling zwaar was, las men in de middeleeuwen de proloog van het Johannes-evangelie en de Passio van Margareta voor. Zij is ook
de patrones van boeren en herders en van de
handelaren in levensmiddelen. Attributen
zijn een kruis, palm, boek, haken, fakkel en
vooral een draak. Haar feest wordt in het
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Oosten op 17 en in het Westen op 20 juli
gevierd.
Fresco's uit de ioe eeuw in de holenkerken
van Goreme (Cappadocia, in Turkije) stellen,
evenals latere ikonen (i ie eeuw in het Sinaiklooster; met »Catharina), Marina/Margareta voor als een nobele vrouw in gebedsgebaar en met draagkruis, gekleed in een lang
gewaad en over het hoofd een maphorion
(sluier tot over de schouder) . Vanaf de 16e
eeuw vergezelt haar in het Westen — naast of
onder haar kronkelend — op de afbeeldingen
de duivel die haar kwelde: paneel ca. 1360
van een Boheemse meester in de Nationale
Galerij te Praag, waarop zij met Catharina
een tronende Maria flankeert (met kruis en
palmtak), en een altaarvleugel 1477-78 van
Hugo van der Goes. Niet zelden volgden de
kunstenaars toch de door Jacobus ide Voragine verworpen, want zoveel dramatischer versie en laten haar ontstijgen aan de opengebarsten draak: reliekbeeld ca. i Soo in de kerk te
Luceram (Alpes-Maritimes); gepolychromeerd kalkstenen relief 1420/30 in de dom te
Utrecht (Johannes de Evangelist, »Agnes en
Maria met Margareta onder Jezus' kruis);
Meester van het Bartolomeus-altaar; paneel
ca. 1 Soo in de Alte Pinakothek te Munchen,
en Titiaan, schilderij 1550-52. Soms werd zij
afgebeeld als herderin, die door Olibrius in
het veld aangetroffen wordt (miniatuur na
1 45 2 van Jean Fouquet in het Livre d'Heures
van Etienne Chevalier), en uitdagend koket
als herderin met de draak door Zurbaran,
schilderij ca. 1632.
De vroegste cycli treft men aan op miniaturen ca. 975 (Niedersachsische Bibliothek te
Hannover); verder op een 12e-eeuws Catalaans altaarfront met acht scenes uit Vilasca
(museum te Vich); op een glasraam 1220-27
te Chartres; op muurschilderingen ca. 1275 te
Hackaskerk (Jamtland, Zweden) en schilderingen ca. 1280 op hout in de Stave-kerk te
Torpo (Hellindal, Noorwegen; zeven scenes) . Een hoogtepunt vormen de vier panelen
15 to van Beck in het augustijnerklooster
Sankt Florian bij Linz.
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1 949;

Ondanks tegenwerking van haar oversten en
verzet van de kant van de rigoristische jansenisten (Augustinus) en dejosephinisten (volgelingen van de Oostenrijkse keizer Joseph
I I , die de Kerk volgens de ideeen der Verlichting reformeerde) hadden haar inspanningen succes. In de laatste jaren van haar leven
was Marguerite novicenmeesteres van haar
klooster. Zij stierf in 1690 te Paray-le-Monial
en werd daar in de Chapelle de la Visitation
begraven. Haar graf werd in de loop der tijd
doel van bedevaarten.

was
non in het klooster van de, in 1 Soi door Johanna van Valois gestichte, beschouwende
orde der annuntiatinnen (ook `rode annuntiatinnen' genoemd naar hun rode scapulier) te
Paray-le-Monial (Saone-et-Loire). Zij werd
in 1647 in het Bourgondische Lauthecourt
geboren als dochter van een gerespecteerde
rechter en notaris Alacoque, die stierf toen
Marguerite 8 jaar oud was. Na zijn dood
volgden voor haar jaren van ziekte en van
vernederingen door verwanten. In 1671 werd
zij lid van de naar Maria's annunciatie genoemde orde. Onder leiding van de jezuieten
Claude de la Colombiere, haar leidsman, en
Jean Croiset, met wie zij correspondeerde,
gaf zij, steunend op visioenen en particuliere
openbaringen in 1673-74, een nieuwe impuls
aan de Heilig-Hart-devotie. Tijdens een Jezus-verschijning op de octaafdag van het sacramentsfeest (> Juliana) in 1675 zou Zij opdracht hebben gekregen zich in te zetten voor
de invoering van een liturgisch feest ter ere
van het Heilig Hart, voor het ontvangen
door de gelovigen van de heilige communie
op de eerste vrijdag van de maand, en voor de
viering van een `heilig uur' van aanbidding
op de donderdagavond daaraan voorafgaand.

De Heilig-Hart-devotie is een zeer gevoelige
vorm van mystieke Jezus-spiritualiteit geweest. Met wortels in de bijbel (Joh. 7,37 en
19,34) en de patristiek (»kerkvaders) , was deze vooral in de tweede helft van de 13 e eeuw
gepropageerd door cistercienzer monialen
van het klooster Helfta bij Eisleben, zoals
Mechtild van Hackeborn en Gertrud van
Helfta, in de i 4e eeuw door > Francisca Romana en de mystica Juliana van Norwich
(The Sixteen Revelations of Divine Love 1 395)
en in de 17e eeuw opnieuw in Frankrijk ingevoerd door de priester Jean Eudes (La vie et le
royaume de Jesus 1673). Het was Marguerite
die de tot dan toe lokaal beleefde devotie naar
een over de hele Kerk verspreide en officieel
erkende Jezus-beleving leidde, die vele katholieken van de 18e eeuw tot ca. 1950 massaal inspireerde: Jezus' hart als symbool van
zijn liefde tot het uiterste (joh. 13,1). Pausen
sanctioneerden haar ideeen, waarbij Leo x i i i
(Pius x) zo ver ging dat hij de hele mensheid
in 1900 aan het Heilig Hart toewijdde. Steden
werden verrijkt met Heilig-Hart-beelden op
pleinen; in de katholieke huiskamers gloeide
een rood elektrisch lampje voor een gipsen,
zoetelijke, op zijn doorboorde hart wijzende
Jezus; en massa's vromen trachtten met misbezoek en communie de cyclus van negen
`eerste vrijdagen' te vieren om daarmee het,
door Jezus aan Marguerite als zeker toegezegde, hemelse heil te verwerven. In 1956 verdedigde Pius XII in zijn encycliek Haurietis
auquas de devotie tegen opkomende kritiek,

In de middeleeuwen circuleerden verschillende Franse, Duitse en Engelse vertalingen
van de Margareta-legende, die elk weer nieuwe versies kenden. De fraaiste vertaling in
verzen met een uitgebreide kerkerscene, Sante Margareten marten, is uit ca. 1 16o/70. Het
bekendst is een Duitse versie Buchlin der heiligen Margareta uit de 14e eeuw. De Parmesaan
Giacomelli schreef ca. 1710 een oratorium La
Conversione di Santa Margherita.

Van den Andel 1933; Margaretenlegenden
Weitzmann-Fiedler 1966.
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maar wees ook excessen aan. Men dient daarbij te denken aan eenzij dige inzet en benadrukking van de ideeen als steun bij Franse
nationalistische tendensen en door 19e- en begin-2oe-eeuwse restauratieve bewegingen. In
1864 werd Marguerite zalig en in 1920 heilig
verklaard. Haar feest wordt op 17 oktober
gevierd.
Marguerite Marie werd afgebeeld in haar
ordekleed, vaak in aanbidding voor het Heilig Hart geknield met haar handen kruislings
over de borst gevouwen: schilderij ca. 1750
van Delangle in de Bibliotheque Nationale te
Parijs. Hess beeldde haar ca. 1890 in extase af.
Mucciolo bracht op een mozaiek in 1857 de
verschijning van Jezus aan de heilige bij een
altaar in beeld (Sint Pieter te Rome). In de
Pieterskerk te Leuven hangt een i 8e-eeuws,
Vlaams schilderij, waarop zij in een rijk barok gewaad gekleed is. Devotieprentjes uit de
19e eeuw met afbeeldingen van Jezus' verschijning aan Marguerite begeleidden de Heilig-Hart-devotie.
Bea e.a. 1959; Brun 1980; Gauthey 1920; Hamon
1923-4o en 1928; Schwendimann 1942.

was een boetelinge
uit Alexandria, wier graf men in de 6e eeuw
in Palestina vereerde en over wie de Palestijnse hagiograaf Cyrillus van Scythopolis in
de eerste helft 6e eeuw enkele historisch betrouwbare mededelingen doet. Een Vita, ten
onrechte aan Sophronius van Jeruzalem toegeschreven (begin e eeuw), en het verhaal in
de Legenda Aurea zijn echter legendarisch. De
legende is pikant. Toen Maria gedurende zeventien jaar Naar beroep als prostituee in een
bordeel te Alexandria had uitgeoefend, wilde
zij met vele anderen op bedevaart naar Palestina. De overvaart betaalde zij door de kapitein met haar lichaam terwille te zijn. Pas na
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een bekering voor een Maria-afbeelding kon
zij, eerder door een onzichtbare macht tegengehouden, de Grafkerk to Jeruzalem binnengaan. Een stem stuurde haar met drie haar
geschonken broden de Jordaan over, waarin
zij als teken van reiniging haar haren waste.
Daar trok zij de wildernis in en leefde er 47
jaren lang, terend op de drie broden. Haar
kleed verrafelde tot niets. Volgens sommigen
groeiden haar haren aan tot een kleed. Bij een
toevallige ontmoeting vertelde zij de monnik
Zozimos, nadat zij diens pij had gekregen 6m
over haar door de zon geblakerde lichaam te
slaan, haar levensverhaal en vroeg hem op de
komende Witte Donderdag terug te keren
om haar de eucharistie te geven. Hetgeen gebeurde, nadat zij — over het water van de
Jordaan lopend — de man tegemoet gekomen
was. Toen de monnik haar later weer wilde
bezoeken, bleek zij dood, gestorven na het
ontvangen van de laatste communie. Hij begroef haar in een graf dat een leeuw in de
harde woestijngrond schraapte (vgl. Paulus
de eremiet bij »Antonius Abt, en >>Macarius).
De anachorete (»asceten) in wier Vita elementen slopen uit de legende van Maria Magdalena, werd in het Oosten vereerd en afgebeeld op aan haar gewijde ikonen. Na de
Arabische inval brachten Palestijnse vluchtelingen haar verering mee naar het Westen.
Maria's feestdag valt in het Oosten op i april;
in het Westen op 2 april. Zij wordt meestal
naakt, spaarzaam gekleed of slechts met haren
bedekt afgebeeld. In het Oosten is zij altijd
oud, in het Westen meestal Jong. Drie broden
vormen in het Westen haar attributen; soms
komt daar een boek of een doodskop bij.
In het Oosten komt Maria voor op ikonen.
Zoals op afbeeldingen van andere asceten
(Simeon de Styliet, Onuphrius) is zij altijd
broodmager, een schouder onbedekt. Soms
draagt zij een boekrol (Russische ikoon ca.
i 800 te Recklinghausen; halve figuur). Zij
kan in een bergachtig landschap in het gezelschap zijn van een knielende Zozimos (Melkitische ikoon ca. 1750; Maria staande, de
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handen in gebed geheven naar een hand Gods
uit een hemelsegment). Verder ziet men haar
op ikonen met het Laatste Oordeel (tussen de
zaligen) en op feestikonen (op haar feestdag;
soms met Zozimos). Scenes zijn vrij zeldzaam: ontmoeting met Zozimos bij de Jordaan op een fresco in het Neophytosklooster
op Cyprus, en de communie op een fresco
ioo6 in de kerk te Asinou op hetzelfde eiland
en op I i e-eeuwse fresco's in de Cappadocische holenkerken.
In het Westen is Maria's vroegste voorstelling te vinden op een fresco uit de 9e eeuw in
de Santa Maria Antiqua te Rome, waar Zozimos haar de communie reikt. Verder beeldde
men haar of als boetelinge met een geweldige
haardos bedekt: de communie (op een kapiteel ca. 1150 in het Unterlindenmuseum te
Colmar); met de drie broden (i Se-eeuws relief aan het kerkportaal van de Saint-Germain-en-Auxerrois te Parijs en het zijluik ca.
1500 van het Annunciatie-altaar van de
Meester van de Maria-Magdalena-legende in
de Kon. Musea voor Schone Kunsten te
Brussel); of met de mantel van Zozimos (buitenzijde van een vleugel van de aan Memling
toegeschreven 'bewening van Jezus' ca. 1490
in het Sint Janshospitaal te Brugge) . In de periode van de barok viel alle nadruk op haar
boetvaardigheid, zoals bij Tintoretto 1577-78
in de Scuola di San Rocco te Venetie (met
boek) en Ribera ca. 1625 (met doodskop; in
dit geval oud afgebeeld). Samen met Maria
Magdalena sluit zij de rij op het paneel der
woestijnheiligen en kluizenaars in de Aanbidding van het Lam Gods 1426-32 in de Sint
Baafs te Gent. En zij blijft Magdalena's gezelschap delen zoals op panelen ca. 1600 van een
anonymus in het Musee Calvet te Avignon of
van de Meester van Cabanyes in de Tortosacollectie te Ontinyent uit het begin van de
i 6e eeuw.
Cycli komen voor op een 12e-eeuws kapiteel met zes scenes uit het klooster SaintEtienne te Toulouse, nu in het Musee des Augustins aldaar, op 13 e-eeuwse glasramen te
Chartres, Bourges en Auxerre en op een trip-

tiek van Nolde uit 1912. Afzonderlijk afgebeeld worden bij voorkeur: de communie,
gebracht door Zozimos (14e-eeuws fresco in
het Campo Santo te Pisa en een schilderij ca.
1640 van Novelli); haar begrafenis (schilderij
uit dezelfde tijd van Pietro da Cortona) en
haar apotheose (Joachim Patenier ca. i Soo en
de Meester van 1 S 18 op een zijluik van zijn
`Jezus in het huis van Simon' in de Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel). Op
schilderijen van Antonio Pollaiuolo ca. 1465
en Lorenzo di Credi ca. I S 10, waarop engelen haar de communie brengen, wordt de gebeurtenis verward met een uit de legende van
Maria Magdalena.
De Karolingische geleerde Paulus Diaconus (ca. 780) en anonieme auteurs uit de 7e en
9e eeuw bewerkten de legende van de Egyptische Maria in het Latijn. De monnik Johannes van Saint-Evroult en bisschop Hildebert
van Le Mans schreven in de 12e eeuw gedichten haar ter ere, en Honorius van Autun nam
in het begin van die eeuw haar verhaal op in
zijn collectie preken, bekend onder de naam
Speculum Ecclesiae (Kerkspiegel). Naar het
voorbeeld van een Oudfranse bewerking van
een Byzantijnse Vita schreef ca. 1200 een Aragonese troubadour een gedicht op Maria's leven. De Franse dichter Rutebeuf ging ca.
1260 eveneens in een groot gedicht uit van
een 12e-eeuwse, Engels-Normandische versie. In zijn gedicht over de heilige 1908 volgde Rilke de legende op de voet.
Delmas 1900/01 en 190 I /02; Janssen 1962/63; Kunze 1969.

MARTELAREN

M A R T E L A R E N zijn

al diegenen die in de
loop van de eeuwen omwille van hun christenzijn folteringen hebben doorstaan en hun
leven gaven. Al in de evangelies (Mat. 2 4,9 To en Joh. 21,19) en vooral in de Apocalyps
wordt op vervolging van de christenen gezinspeeld (bijvoorbeeld 2,10; 6,9; 7,9-14) en
bijbelse figuren zoals de diaken Stefanus ondergingen de marteldood en werden als martelaren vereerd. Het woord is afgeleid van het
Griekse 'martyrein' dat `getuigenis afleggen'
betekent. De martelaar getuigt met zijn dood
van zijn overtuiging. »Augustinus stelde
daarom ook het criterium: 'Martyres non facit poena, sed causa' (Niet de foltering maakt
iemand tot martelaar, maar het motie f .
Keizer Nero gaat door voor de eerste
christenvervolger. Lactantius (304/13 in De
morte persecutorum, Over de dood van de vervolgers) onderscheidde in christelijk perpectief slechte (vervolgende) en goede (tolerante) keizers. Het Romeinse recht heeft nooit
een `wet tegen de christenen' gekend; altijd
werden periodieke en plaatselijke vervolgingen per decreet — vaak naar aanleiding van
ongeregeldheden veroorzaakt door plebs dat
de christenen vij andig gezind was — uitgevaardigd. Grond daarvoor was de politionele
`coercitio', het recht van de overheid om
straffend op te treden bij ordeverstoring.
Grote tegen de hele kerk gerichte vervolgingen vonden plaats onder de keizers Decius en
Diocletianus (ca. 250 en 300). Men hoede zich
er dus voor de eerste eeuwen van de Kerk
voor te stellen als een doorlopende vervolging, waarbij menigten christenen angstig
wegkropen in catacomben (een romantische
voorstelling uit de i 9e eeuw) . Vanaf bij voorbeeld 260 tot het einde van de 3 e eeuw heerste
grote tolerantie: de tijd van de `magna pax',
de grote vrede. Men overschatte het aantal
martelaren dan ook niet. Bij telling komt
men op twee en een halve eeuw toch niet
verder dan enkele duizenden. Van de andere
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kant is de uitspraak van de Carthaagse advocaat Tertullianus (ca. 200), dat `het bloed der
martelaren zaad der christenen werd' niet geheel bezij den de waarheid. Hij durfde al spottend de roep 'Christianos ad leonem' (Christenen voor de leeuwen; letterlijk `voor de
leeuw') te repliceren met: `Wat kan nu een
leeuw tegen zovelen!' Constantijn (Helena &
Constantijn) maakte in 313 een einde aan de
vervolgingen.
Wat betreft de berichten over vroegchristelijke martelaren maakte men een onderscheid tussen authentieke martelaarsakten,
die soms letterlijk teruggaan op gerechtelijke
protocollen (Acta proconsularis; bijvoorbeeld
de akten van de Afrikaanse martelaren van
Scili, in 18o in Africa Proconsularis gedood:
waarschijnlijk het oudste, Latijnse document), Passiones of Martyria (gebruikt bij liturgische voorlezingen), berichten van getroffen gemeenten aan andere over de
vervolging (Brief 177 met berichten over de
48 martelaren van Lyon; »Irenaeus) en Martelarenlegenden, die vaak allerminst betrouwbaar zijn. De verering van de martelaren
kreeg gestalte in de accentuering van het graf
(bouw van een 'memoria', grafkapel), liturgische viering van de sterfdag, het bijhouden
vanaf de tweede helft van de 4e eeuw van
Martyrologia, liturgische boeken met de kalender van de martelaren, in talloze monu
menten van dichtkunst (Prudentius' Periste
phanon, Martelarenkrans ca. 404/05) en kunst
(mozaiek 424/45 I van Laurentius in het Mausoleum van Galla Placidia te Ravenna) en
tenslotte in de niet altijd van misbruiken vrijgebleven reliekenverering (»Augustinus spotte al met iemand die dagelijks vele malen een
botje van een martelaar kuste, en keurde handel in relieken af) . In de martelarenlegenden
komt een groot aantal 'topoi' voor, vaststaande elementen in een roman-achtig genre: bijna eindeloze, felle discussies van de
martelaren met hun tegenstanders, uitbarstingen van woede van de rechter, een groot
aantal, soms een grote reeks pijnigingen,
wonderen door de martelaar, bekering van
-

-
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gevangenbewaarders en beulen, hemelse verschijningen van Jezus en heiligen aan de martelaren in de kerker en na de dood bescherming van de lijken door een wild dier of
vogel(s). De vele extreme martelingen, die
elkaar soms op volkomen onmogelijke manier opvolgen en de martelaren niet deren,
moeten verwijzen naar de christelijke idee
over de uiteindelijke onvernietigbaarheid
van het leven.
Na de vrede van 313 bleven, in steeds wisselende omstandigheden, door de eeuwen
heen martelaren vallen: bij de Vandalen-invallen in Afrika (Se-6e eeuw; bisschop Nicasius van Reims in 407 en Juliana van Corsica,
>>Ontcommer), onder de oprukkende islam
(7e en 8e eeuw; Pelagius van Cordoba; »Isidorus van Sevilla), in de tijd van de Reformatie
(»Martelaren van Gorkum, >>Thomas More en
een aantal Londense kartuizers in 1535), ten
tijde van de Franse Revolutie en kort geleden
onder nationaal-socialistische en communistische regimes (Titus Brandsma in 1942; zaligverklaring 1985). Vooral missie en zending
vroegen vanaf de 16e eeuw vaak groepen
slachtoffers: de vijf door >>Franciscus van Assisi uitgezonden Martelaren van Marokko, die
in 1226 te Marrakech onthoofd werden (paneel ca. 1 Soo van Arcuccio) en de Martelaren
van Nagasaki — vijf kapucijnen, drie jezuieten
en negentienjapanse christenen — die in 1 597
gekruisigd en met lansen doorstoken werden
(schilderij ca. 1627 van Tanzio da Varallo).
Martelaren zijn vrijwel altijd kenbaar aan
een in de hand gehouden, klein kruis (martelares Irene, volgens de legende de dochter van
de legendarische keizer-vervolger Licinius in
het begin van de 4e eeuw; ikoon ca. Boo in het
Catharina-klooster op de Sinai), een lauwerkrans en de martelaarspalm (stereotiep; voorzichtigheid is echter bij determinatie geboden, omdat oqk heilige >>maagden krans of
palm kunnen dragen; bijvoorbeeld >>Odilia).
Voor duidelijker onderscheid zorgen de
werktuigen waarmee heiligen gemarteld
zijn: dejonge moeder Julitta van Tarsus (met
haar driejarig zoontje) wordt te lijf gegaan

Jacques Callot, gravure uit
1624 met de kruisdood van
franciscaanse missionarissen in
1597 onder keizer Taicosam te
`Mongasaki' (Nagasaki?).
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met een zaag, spijkers, een vat kokende olie
en tenslotte met dolken en zwaarden gedood
(I 2e-eeuws Catalaans antependium) . Soms
geeft de wijze van martelen uitsluitsel: de
christen geworden vorst Achatius (of Acacius), die met zijn tienduizend soldaten door
de keizers Hadrianus en Antoninus ter versterking van hun legers geworven was, werd
volgens een legende uit de tijd van de kruistochten met de zijnen na steniging en geseling van de berg Ararat in de doornen geworpen en tenslotte aan kruisen gedood
(miniaturen ca. 1410 in het Getijdenboek van
Anna van Bretagne en ca. 1440 in dat van
Catharina van Kleef; houtsnede ca. 1496 van
Durer en daarop geinspireerd een werk 16 43
van Ruprecht). Soms is de heilige herkenbaar
aan de verwondingen die werden toegebracht (Lucia).
Een iconografisch bijzondere groep vormen de cefaloforen, onthoofde martelaren en
martelaressen die na hun dood zelf hun hoofd
in handen namen en het een eindweegs wegdroegen, meestal naar hun grafplaats. De
oudste afbeeldingen zijn die van de drie jongemannen uit de vuuroven uit het oudtestamentische boek Daniel, die volgens een legende na onthoofding elkaars hoofden
droegen. Naast de beroemdste cefalofoor

>>Dionysius van Parijs kan nog een vijftiental
anderen genoemd worden. Martelaren: bisschop Sixtus 11 van Rome, die in 258 tij dens
de liturgie werd gedood (tekening ca. i 120 in
het Passionale van Stuttgart; met de Romeinse martelaren-diakens Felicissimus en Agapitus); de legendarische Lucianus van Beauvais
(onder Nero gemarteld; 12e-eeuws kapiteel
in de abdij Saint-Lucien te Bury [Oise]);
Achaeolus en Acius van Amiens (303; 16eeeuws glasraam in de Saint-Acceuil te Ecouen
bij Parijs); de in de tijd moeilijk plaatsbare
Mitrias van Aix, die op een schilderij ca. 1 475
uit de omgeving van Nicolas Froment met
zijn hoofd door de straten van de stad loopt
(kathedraal van Aix-en-Provence); Justus van
Beauvais (einde 3e eeuw; schilderij ca. 1635
van Rubens); volgens een 12e-eeuwse Passio

de Raetier Placidus van Disentis (ca. 700;
Bernhard Strigel, altaarstuk 1489 in de kerk
te Disentis in Zwitserland); de soldaat Gereon
(>>Mauritius; miniatuur I 137-47 in een calendarium in de Landesbibliothek te Stuttgart,
een van de oudste voorbeelden); > Thomas
van Canterbury (13 e-eeuws beeld aan de gevel van de kathedraal te Wells); de reeds genoemde Nicasius van Reims en zijn zuster
Eutropia (beelden ca. 1220 aan de westfacade
van de kathedraal te Reims en 1225-30 aan
het Calixtusportaal aldaar) . Onder de martelaressen vindt men >>Parasceve (fresco 1639 in
de Nicolaaskerk te Kastoria in Macedonie);
de legendarische koningsdochter Saint Osyth
(Osgitha) uit Eastanglia (I5e-eeuws glasraam
te Long Melford in Suffolk) en Valeria van
Limoges, die in de ioe eeuw haar afgeslagen
hoofd naar Martialis droeg, die haar doopte
(houten beeld ca. 1495 in de Saint-Micheldes-Lions te Limoges). Grata van Bergamo
(8e eeuw) droeg het hoofd van haar vermoorde bisschop (16e-eeuws altaarstuk van
Zucco in de Sant'Alessandro te Colonna); en
bij de gezond van lijf en leden voorgestelde,
legendarische bisschop Firminus van Amiens
is met kroon en zwaard zijn hoofd een attribuut dat aan zijn voeten ligt (houtsnede
1516-17 in de Heiligen der Sippe-, Mag-, and
Schwagerschaft Kaiser Maximilians 1).

Hoogst waarschijnlijk is de voorstelling
van de cefalofoor voortgekomen uit de vermelding van sprekende hoofden van martelaren in legenden. In de anomieme Passio van
Justus van Beauvais uit de 8e eeuw verneemt
men bijvoorbeeld: toen men zijn hoofd wilde
wegpakken, stond zijn lichaam dat daar lag
op, nam het hoofd in de handen en hield het
in de schoot. En zijn tong sprak vanuit zijn
hoofd, bad tot de heer God en zei: `God Vader, Heer van hemel en aarde, ontvang mijn
ziel want ik ben schuldeloos en rein van hart.'
Baumeister 1980; Von Campenhausen 1964;
Coens 1956 en 1963; Hoppenbrouwers 1961; Leclerq 1902-13; K. Rahner 1961; Schurmans 1947
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De MARTELAREN VAN GORKUM zijn de
bekendste onder de Nederlandse katholieken
die in 1572 omwille van hun overtuiging
werden gedood. In dit jaar waren er onder
meer ook de martelaren van Alkmaar op 24
juni, van Roermond op 23 juli, en op io december de geleerde Cornelis Musius te Delft.
Het begin van het nationale verzet van de
Noordelijke Nederlanden tegen de Spaanse
koning Filips i i werd in verschillende plaatsen gekenmerkt door grote wreedheden, bedreven door calvinisten tegen aanhangers van
het oude katholieke geloof. Juist de watergeuzen (uit de Zuidelijke Nederlanden verdreven calvinistische edelen, versterkt door
Franse hugenoten en toegestroomd gespuis)
brachten onder aanvoering van Willem van
der Marck, baron van Lumey, een uiterst onverdraagzaam religieus, door Willem van
Oranje afgekeurd element in de opstand.
Door hun overwinning vanuit zee op de
Spaanse bezetting van Den Briel op i april
1572 was de opstand een feit. Hollandse steden sloten zich daarbij aan of werden ertoe
gedwongen.
Toen Gorkum door het legertje van Lumey eind juni was ingenomen, werden daar —
ondanks het bevel van Oranje om priesters en
monniken te ontzien en ondanks de beloofde
godsdienstvrijheid — vijftien katholieke geestelijken gevangen genomen en mishandeld.
Nadat nog een kloosterling bij hen gevoegd
was, werden zij in de nacht van S op 6 juli in
een schuit naar Den Briel gevoerd en daar
gekerkerd. Zij werden er met nog vier andere priesters, van wie er een (de priesterschrijver Pontus de Heuter) niet tegen de
mishandelingen opgewassen bleek en zijn
overtuiging opgaf, onder leiding van Lumey
ondervraagd, bedreigd en gefolterd, om tenslotte op 9 juli in een schuur te worden opgehangen. Voornaamste grief waren hun
ideeen over de werkelijke tegenwoordigheid
van Jezus in de eucharistie en de plaats van de

paus in de Kerk. De lichamen werden verminkt en in een massagraf geworpen. Het
waren de pastoor van Gorkum, Leonardus
van Veghel, diens hulp Nicolaas van Poppel,
Gottfried van Duynen en Andreas Wouters
(vier seculiere geestelijken); de franciscanen
Nicolaas Pieck (gardiaan van het klooster aldaar en woordvoerder van de martelaren),
Hieronymus van Weert, Theodorus van der
Eem, Nicasius van Heze, Willehad van Denemarken, Godefridus van Melveren, Antonius
van Weert, Antonius van Hoornaer, Franciscus de Roye, Petrus van der Slaghmolen
(een broeder) en Cornelius van Wijk bij
Duurstede; de norbertijnen Jacob la Coupe
(of Lacops) en Adrianus Janszen, een augustijner kanunnik Johannes van Oisterwijk en de
dominicaan Johannes van Hoornaer. Hun lichamen werden in 161 S opgegraven door
twee franciscanen, naar Brussel gebracht en
bijgezet in de franciscanerkerk.
Te Gorkum werd de katholieke eredienst een
halve eeuw lang niet uitgeoefend. Daarna
ontstonden er in korte tijd staties van franciscanen, seculieren en jezuieten. Gevoed
door de grote indruk die de martelingen
maakten op de onderdrukte Nederlandse katholieken en door de vondst van hun gebeente in 1615 ontstond daar spoedig een cultus.
In 1675 had de zaligverklaring van de Gorkumse martelaren plaats, in 1867 de canonisatie. In het laatstejaar kwam ook de plaats van
de terechtstelling in Den Briel, het Martelaarsveld, weer in katholieke handen. De gehangenen worden er nu nog door pelgrims
vereerd. In de loop van de tijd kwamen ook
relieken terecht in de slotkerk te Oud-Heusden en in de Antoniuskerk te Gent. De feestdag valt op 9 j uli.
Kort na hun dood schilderde Thibaut Dierichs uit Gorkum de portretten van de slachtoffers. Parallel aan de opkomst van de verering liep het verschijnen van het werk van
Bonerus Verae ad vivum effigies beatorom martyrum Gorcomiensium (Ware voorstelling naar
het leven van de zalige martelaren van Gor-
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kum; 's-Hertogenbosch 1624), een twintigtal
gravures ca. 1620 van Matham naar ontwerp
van Dierichs (elke martelaar van zijn naam
voorzien) en de negentien portretten ca. 168o
van de Antwerpenaar Teniers de Jongere.
Zowel de zalig- als de heiligverklaring lieten sporen na in de devotie-grafiek. Volgens
een sinds de 16e en I 7e eeuw gegroeid gebruik vindt deze liturgische `act' te Rome in

de Sint Pieter plaats onder een meestal niet
zeer kunstzinnige afbeelding van de heilige(n) om wie het gaat (»Isidorus van Madrid).
In die traditie werden hiervoor schilderijen
gemaakt door Ziernel (waarschijnlijk voor
1675: een opname van de heiligen in de hemel) en door Fracassmi in 1867 (nu in het
Museo Franciscano te Rome) Naar het eerste
werk maakte Nolin ca. 1700 een gravure,
naar het tweede Catuffi een vaak gereprodu.
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Johannes van (de) Sande de
Jongere, gravure, 1675, met
de terechtstelling van de
martelaren van Gorkum.

De prent is waarschijnlijk
uitgegeven bij gelegenheid van
de zaligverklaring van de
martelaren in 1675 door
Clemens x in Rome. Links
Willem van der Marck, graaf
van Lumey, de aanvoerder van
de geuzen.
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ceerde lithografie. Op dit laatste werk ziet
men hoe voor een druk gebarende Lumey,
terwijl het gepeupel aanstormt, de martelaren
aan de balken van de schuur gehangen en hun
lichamen doorstoken worden (vgl. reeds Van
(de) Sande, gravure 1675). Populaire apotheosen komen onder meer voor op gravures
van Huybrechts, Neeffs en Collignon en een
litho van de Gentenaar Hemelsoet uit de i 7e
eeuw. Op werken van Bianchi ca. 1830 en
Proja ca. 1875 valt de nadruk op het getuigenis van deze martelaren voor de geldigheid
van de eucharistische `realis praesentia'.
De Gorkumse exegeet en professor aan het
seminarie te Douai Estius (Hessels van Est),
zelf in 1613 in een geur van heiligheid gestorven, schreef in 1603 de meermaals herdrukte Historia martyrum Gorcomiensium, verlucht met gravures naar de genoemde Dierichs. De grote Nederlandse historicus Fruin
wijdde in 1865 een studie aan de martelaren.
Van Adrichem 1932; Van Laarhoven 1968; De
Lange 1954; Overhaag 1962; Reusens 1867.

werd in 316/17
in Sabaria (Pannonie) geboren. Zijn leven is —
al voor de dood van de held — door de eerste
echte westerse hagiograaf, Sulpicius Severus
beschreven in de Vita Martini, spoedig door
hem aangevuld met drie Brieven en twee Dialogen. Zijnjeugd bracht Martinus door te Pavia, waar zijn vader in het Romeinse leger
diende, een loopbaan die hij zelf ook een korte tijd koos of opgelegd kreeg. Na een ontmoeting bij Amiens met een bedelaar, aan
wie hij de helft van zijn soldatenmantel
schonk en in wie hij kort daarop in een
droom Jezus zelf herkende (Mat. 25,40), verliet hij de dienst. Overigens had hij zich ook
als militair al sinds lang, hoewel ongedoopt,
als christen en zelfs als >>asceet gedragen.
MARTINUS VAN TOURS

Hij werd leerling en medewerker van >>Hilarius van Poitiers. In 361 begon hij een kluizenaarsleven te Liguge. Toen hij terugkwam
van een hem opgedragen missiereis door de
Donaulanden, koos het yolk van Tours hem,
de asceet, na de dood van Hilarius tegen zijn
zin tot bisschop. Ook in die functie bleef
Martinus als monnik leven, dit tot ongenoegen van de meeste andere, in christelijke
deugden met uitblinkende Gallische bisschoppen. Martinus stichtte het klooster
Magnum Monasterium (Marmoutier) en
trok van daaruit tot zijn dood in 397 prekend,
vrede stichtend, demonen bevechtend en
wonderen verrichtend door Gallie. Wie hem
zag, zag een gelijke van Jezus. Volgens zijn
levensbeschrijver kon hij een vergelijking
met de grootste monnik van het Oosten,
»Antonius Abt, doorstaan, ja steeg hij in zeker
opzicht boven hem uit: hij had immers meer
doden ten leven gewekt dan de ander! Toen
Martinus stierf, zegt een latere auteur, was er
geen enkele demon meer in Frankrijk.
Sulpicius' geschriften bevatten de meest
wonderlijke verhalen, die alle iets van doen
hebben met de oude monnikenwijsheid en
die volgens de smaak van de tijd willen verwijzen naar Martinus' voortreffelijkheid en
naar zijn macht om kwaad, ziekten en zelfs de
dood te trotseren. De belangrijkste gebeurtenissen die in de iconografie een rol spelen,
zijn: Martinus' legerdienst (opgevat als door
de keizer opgelegd); de gift van het stuk mantel aan de bedelaar bij Amiens met de daaropvolgende droom; wonderen, waaronder dodenopwekkingen en het omhakken van de
heilige pijnboom, die — hoewel op hem gericht — hem in zijn val niet trof; de celebratie
van de mis door Martinus; zijn dood en begrafenis.
Vanaf de Merovingers, die de reliek van
zijn mantel (cappa) tot banier en standaard
van hun leger maakten en die aan de zorg
van een 'cappellanus' toevertrouwden (oorsprong van het woord kapelaan), was Martinus de eerste patroon van Frankrijk, waarbij
zich spoedig vooral kerken (in Frankrijk al-
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Martinus schenkt de helft van
zijn mantel aan een bedelaar,
kapiteel, ca. i Too, in de
kruisgang bij de Saint-Pierre te
Moissac.
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Teen al 3667), soldaten, bedelaars, kleermakers
en wijnboeren voegden. Rond zijn feestdag
op 11 november groeiden allerlei feestelijke
of op voorchristelijke tradities gefundeerde,
apotropaeische (onheil afwerende) gebruiken, die verband houden met seizoenswisseling of ontstaan zijn naar analogie van gewoonten rond »Nicolaas van Myra (ook
Sintermaarten strooit op sommige plaatsen
snoepgoed!) .
Martinus werd als bisschop (beeld na 1224
aan het zuiderportaal te Chartres; hondjes op
de console: zijn redding van een opgejaagd
hert?) of als ridder (op bijna alle voorstellingen van de manteldeling: paneel ca. 1 495
uit de Utrechtse of Haarlemse school) afgebeeld. Zijn attributen zijn een boek en een
klein, vaak kreupel bedelaartje (Keuls ivoor
1430-50; miniatuur ca. 1 440 in het Cetij denboek van Catharina van Kleef; Noordnederlands ivoor ca. 1513 in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden), soms een gans,
genoten bij Sint-Maarten-maaltijden (retabel
ca. 1 Soo in de kapel van Schloss Tirol).
Vast onderdeel in de vele Martinus-cycli,
waarin men alles te zamen een dertigtal scenes telt, voor het merendeel ontleend aan de
Vita van Sulpicius, is de mantelbedeling bij
Amiens: miniaturen ca. i ioo in een Vita

Op de lijst staat `Martinus
adhuc catechumenus': [hoewel]
nog catechumeen [verrichtte]
Martinus [toch al deze daad].
Daaronder fabeldieren.

(Tours); houten plafond ca. II50/53 in de
kerk te Zillis; vier 12e-eeuwse kapitelen in
het kloosterpand te Moissac; raam ca. 1225 te
Chartres met zestien taferelen; vroeg-14eeeuwse fresco's van Simone Martini in de benedenkerk te Assisi; Martinusaltaar ca. 1450
van Baco Jacomart in het bisschoppelijk museum te Segorbe bij Valencia; gobelins ca.
1530 uit Montauban in de Saint-Martin te
Monpezat (Pyrenees Atlantiques) en houtsneden in La vie et miracle de Monseigneur Saint
Martin van M. Latheron (Parijs 1496; met 97
voorstellingen op 51 houtsneden).
Van de afzonderlijke scenes werd uiteraard
de gebeurtenis bij Amiens het meest afgebeeld; uit honderden voorbeelden: 13eeeuws beeld in de dom te Lucca in Italie met
een zeer jonge Martinus; polyptiek ca. 1490
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van Bernardino Butinone in de San Martino
te Treviglio; een timpaan aan het zuiderportaal (portaal der »belijders) 1220-30 te Chartres (in twee scenes met twee van »Nicolaas);
een Noordnederlands ivoor ca. 1 S 13 in het
Museum voor Religieuze Kunst te Uden;
Gilles, schilderij 1947. Soms is in de voorstellingen het onderscheid tussen een afbeelding
van de scene en een afbeelding van Martinus
met een wat groot uitgevallen bedelaar als
attribuut niet scherp te maken. Zo goed als
altijd zit Martinus te paard, hoewel de tekst
van Sulpicius Severus over dit detail niets
meedeelt (i 2e-eeuwse, houten altaarvoorkant uit Puigbo in het Diocesaan Museum te
Vich; Bernardino Zenale en Bernardino Butinone 1485 in de kathedraal te Treviglio) .
Slechts enkele malen beweegt de heilige zich
te voet: op een tekening ca. 975 in het Sacramentarium van Fulda (bibliotheek te Gottingen); een miniatuur ca. i000 in een sacramentarium in de Bibliotheca Capitolina te
Ivrea in Italie; een houten altaarvoorkant
midden 12e eeuw uit Hix in het Museo de
Arte de Cataluna te Barcelona; en op een devotieprentj e ca. 1 700 van De Man (Martinus
schenkt niet een deel van zijn mantel, maar
schudt zijn beurs leeg). In de oudste afbeeldingen van de scene ontbreekt zelden de
droom van Martinus met de majesteitelijk
verschijnende Christus, die zegt de bedelaar
te zijn geweest: het genoemde Sacramentarium van Fulda; altaarstuk ca. 1430 in het
Diozesanmuseum te Rottenburg. Vaak is de
stadspoort achtergrond voor de scene: Getijdenboek van Catharina van Kleef ca. 1440;
Jean Fouquet, miniatuur 1452-60 in Heures
d'Etienne Chevalier; en waarschijnlijk een
Utrechtse meester, paneel in het Museum of
Art te Philadelphia) .
Martinus wordt met andere heiligen afgebeeld, soms met de vriendin van de apostel
Paulus, Thecla, die hem met Maria verschenen zou zijn (raam ca. 13 50 in de Wieskirche te Soest, Westfalen). Op een doek 1 S S8
van Pieter Bruegel de Oudere ziet men een al
te uitbundige Sint-Maartenviering, waaraan

de heilige die zijn mantel in tweeen deelt
spoorslags lijkt te willen ontsnappen.
Gil Vincente schreef in het begin van de
16e eeuw een `Auto' over Martinus' leven
(toneelstuk bij gelegenheid van Sacramentsdag), en Kubik in 1953 een cantate. Andrieu
de la Vigne verwerkte ca. 1 Soo in een Moralite de l'aveugle et du boiteux een thema dat alles
te maken heeft met de (zeer werkdadige) relieken van Martinus: een blinde en een lamme worden na uitvoerige klachten erdoor genezen; het resultaat valt hun bitter tegen:
voortaan moeten zij met werken de kost verdienen in plaats van met bedelen. Ook de
i 8e-eeuwse fabeldichter Jean-Pierre C. de
Florian wijdde er een van zijn gedichten aan.
Fontaine 1967-69; Goosen 1984; Kuppers 1967;
Monnich 1962; St.-Martin 1961.

MAURITIUS VAN AUGAUNUM & HET

(uit het Egyptische
Thebe afkomstig) werden volgens de legende
onder de keizers Diocletianus en Maximianus
Herculius om hun christenzijn gedood, waarschijnlijk in de vervolging van 302 te Augaunum (of Acuanum; nu Saint-Maurice in het
Rhonedal, kanton Wallis). Volgens Eucherius van Lyon (tweede helft Se eeuw) ontdekte bisschop Theodorus van het nabijgelegen Octodurum (Martigny) hun (massa)graf,
waarboven hij een kerk liet bouwen en waarbij wonderen gebeurden. Men sprak van
6600 martelaren! Berichten in handschriften
uit de 9e eeuw en later vertellen meer details.
De medekeizer Maximianus zou ter bestrijding van de Bagauden, opstandige, naar het
oosten trekkende, Gallische boeren, met het
Thebaanse legioen over de Alpen zijn getrokken. De soldaten werden op hun tocht naar
het westen door de bisschop van Jeruzalem
gedoopt. Tijdens een halte te Octodurum
THEBAANSELEGIOEN

MAURITIUS 2155

El Greco, Mauritius en het
Thebaanse legioen, schilderij,
1580-84. El Escorial bij
Madrid.
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(Martigny) kregen zij de opdracht aan de goden te offeren. Zij deserteerden en verborgen
zich te Augaunum om het bevel te ontlopen.
Volgens een andere versie weigerden zij
christenen te vervolgen. Dat werd hun dood,
een dood die zij, aangespoord door hun primicerius (officier) Mauritius en lagere bevelhebbers Exuperius en Candidus, resoluut ondergingen.
-

Probleem is dat er uit de oudheid geen enkel
in aanmerking komend 'Thebaans legioen'
aan te wijzen is, waardoor onder andere de
historiciteit van het verhaal van de martelaren aanvechtbaar is. Jacobus de Voragine, de
auteur van de Legenda Aurea, die de problematiek doorzag, verklaarde de verspreiding
van de legende uit de ontsnapping van de
Thebanen aan de terechtstelling. Heden verklaart men het ontstaan van deze martelarenlegende en de snelle verbreiding van hun cultus uit de populaire interpretatie van de
vondsten van grote militaire begraafplaatsen
en van lokale soldatengraven langs de Romeinse wegen.
Vanuit het door de Bourgondische koning
Sigismund in 515 te hunner ere gestichte
klooster aan de druk begane weg door de pas
in het Rhonedal te Saint-Maurice werd door
vorsten, bisschoppen en monniken de verering van het Thebaanse legioen over heel
Europa verspreid: Cassius vereerde men in
Bonn, Tyrsus in Trier, Gereon in Keulen,
Victor in Xanten, (Victor en) Ursus in Solothurn (Salodurum waar een brug en een legerplaats gelegen hadden), in Aosta en in tal
van andere plaatsen.
Een uitvoerige cyclus 1480 bevindt zich op
fresco's aan de wanden van de Mauritiuskerk
in Saanen (Bern). Lokaal vereerde leden van
het Thebaanse legioen worden vaak afgebeeld samen met Mauritius; soms — vooral de
bekendsten — in groepen (Rijnlands, eikenhouten, met zilveren drijfwerk bekleed reliekdoosj e einde 12e eeuw in de schatkamer
van de Sankt Viktor te Xanten); zelden hun
onthoofding (De Mares, paneel ca. 1515-25;

El Greco, schilderij 1580-84; medaillon op de
frontpagina/kopergravure van Aegidius Gelenius' De admiranda sacra Keulen 1645: massa-executie op een schavot) .
Mauritius, de aanvoerder, wiens lans tot de
rijksinsignes loorde, sprak tot de feodale verbedding, bracht het tot patroon van het
Duitse Rijk en werd dus zeer vaak afgebeeld:
te voet en — vanwege zijn naam — als Moor:
Grunewald, paneel ca. 1521-23 (met »Erasmus, wiens darmen hier om zijn bisschopsstaf
zijn gewonden) en een anonieme sculptuur
ca. 150 7 aan het stadhuis te Juterborg (nu in
het Heimatmuseum); in militaire uitmonstering naar gelang gewoonte en smaak van tijd
en streek (zilveren drijfwerk ca. 117 5 aan de
schrijn van de heilige koning Sigismund van
Bourgondie in de abdijkerk te Sankt Moritz);
als ridder te paard altijd als westerling (12eeeuwse miniatuur in het Passionale van Hirsau). Afwijkend is het zilveren tafelstuk ca.
166o van Meester HM uit Augsburg, waar
Mauritius als patroon van een handelscompagnie te Riga op een mythologisch zeepaard
rijdt. De legionair Ursus werd in de kruisgang van de kerk San Pietro e Orso te Aosta
ca. 1150 vereerd met 52 marmeren kapitelen
met uitvoerige scenes uit zijn leven.
Van Berchem 1961; Brackmann 194.1; Dupraz
1961; Horstmann 1970; Rieckenberg 194.0.

moet een Egyptenaar geweest zijn
die mogelijk in 295 gedood en daarna in een
oase in de Mareotis-woestijn ten zuiden van
Alexandria begraven is. De grandioos aangelegde 400 hectaren beslaande Menasstad (nu
gedeeltelijk opgegraven) bij een meer met
geneeskrachtig water, waar eindeloze rijen
pelgrims tot aan de ioe eeuw genezing kwamen zoeken, bewijst zijn enorme populariteit. Met de tijd groeiden legenden. Menas
MENAS
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zou als christen het leger in Phrygie, waar hij
diende, verlaten hebben omdat hij aan de goden moest offeren. Bij Cothyaeum in Egypte
wijdde hij zich voortaan aan de ascese (»asceten) . Tijdens de vervolging beleed hij zijn geloof en werd in het circus onthoofd. Zijn lichaam, op een kameel gelegd, heeft men op
de plaats waar het dier halt hield in de woestijn Mareotis begraven.
Een historische kern voor de Menaslegende is
nauwelijks aan te wijzen. De legendarische
Passio in drie Griekse versies (5e-7e eeuw) en
een hymne ca. 540 op Menas van de heilige
Romanos de Melode uit Constantinopel
gaan terug op een preek van »Basilius de Grote op een Cappadocische soldaat (centurio),
eremiet en martelaar met de naam Gordios
van Caesarea (naamsverwisseling?) . Menas'
populariteit was de oorzaak dat op sommige
plaatsen de cultus van een lokale martelaar op
Menas' naam werd overgezet (Menas van
Kallikelados te Constantinopel en Menas van
Armenie) . Menas' verering staat vanaf ca. 400
vast. Hij genas zieken en beschermde vooral
de kooplieden en bracht verloren zaken terug. Zijn feest wordt gevierd op i i november.
Kleine aardewerken ampullen, souvenirs

waarin geneeskrachtig water werd meegenomen, zijn in de Menasstad bij duizenden gemaakt en daar en over heel het nabije Oosten
en het Westen teruggevonden: produkten
van een pelgrimsindustrie waarmee elke bedevaartplaats zichzelf onderhoudt. Zij dragen
altijd een kopie van de Menas-afbeelding uit
de Menasstad (vgl. een vroeg-Se-eeuws relief
uit El Dekhela en een fresco uit Karm Abu
Girg, beide in het Romeins-Griekse Museum
te Alexandria). In een korte tuniek met laarzen en een militaire mantel met gesp (de chlamys), staat een jonge Menas in het antieke
gebedsgebaar — handpalmen ten hemel geheven — tussen twee hurkende kamelen; rondom staan verduidelijkende of acclamerende
teksten en soms twee Griekse kruisen (4e-7e
eeuw, vele exemplaren, onder meer in musea

Ivoren pyxis uit de 6e eeuw.
British Museum, Londen.
Boven het verhoor (ten dele
zichtbaar) en de marteldood
van Menas; onder zijn
verering. Twee kamelen
vormen zijn attribuut.
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te Frankfurt, Londen, Rome, in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, het Bonnefantenmuseum te Maastricht, en het Museum der Catacombe-stichting te Valkenburg) . Men vond ze, door vereerders
meegenomen, tot in het Rijnland. Er zijn
meer dan 120 typen gevonden en beschreven.
Op een Se-eeuws ivoor (Alte Museum te
Berlijn) staat Menas voor de memoria boven
zijn graf. Op ikonen staat hij, alleen of met
anderen, als een volwassen, baardige man
met boek en/of draagkruis. Soms wordt hij
afgebeeld als ruiter: fresco ca. 168 S in de Debre Berham Selassie-kerk te Gondar (Ethiopie). Op een vroege ikoon uit Bawit in Egypte (6e eeuw, in het Louvre te Parijs) legt een
machtig ogende Christus zijn rechterarm op
de schouder van de naast hem staande Menas
met boek en spreekgebaar.
De oudste cyclus is in het British Museum
te Londen te zien op een ivoren pyxis uit de
6e eeuw: verhoor, terechtstelling (onthalzende soldaat en een neerzwierende engel die
Menas' ziel komt halen) en verering (de obligate kamelen naast het gebouwtje waarin de
jonge soldaat staat; rondom vereerders). De
grootste cyclus is te vinden op een ikoon i 7e
eeuw (?) van Marietis met twaalf scenes. In
het Westen zijn afbeeldingen zeldzaam: Paolo Veronese, schilderijen ca. i S6o in de Villa
d'Este te Modena (met hellebaard) en een in
het Prado te Madrid, en een 16e-eeuws beeld
in de Sint-Firmin te Rochehaut in het Belgische Luxembourg (met boek).
Devos 1960; Drescher 1941 en 1946; Kaufmann
1906 en 1910; Miedema 1913.

(en heiligen
uit orden en congregaties) vormen in de
christelijke Kerken de groep waaronder het
merendeel van de heiligen te vinden is. Het
feit zal niemand verbazen. Zij vormen immers met de »asceten bij uitstek een groep die
aan evangelische oproepen gehoor geeft en
daarom ex professo naar de volmaaktheid behoort te streven (vgl. Luc. 9,18-30 en i Kor.
25-38). Al vanaf het begin van de 4e eeuw
werd dit streven collectief, in groepen onder
een vaste regel nagestreefd. In het Oosten was
het >Basilius de Grote, die een uitgebreide en
een beknopte leefregel voor de monniken
schreef. Nog altijd verloopt het leven in alle
kloosters er volgens deze regels. In het Westen echter is de kloostergeschiedenis zeer gecompliceerd. Alle vroege pogingen (»asceten)
om een gemeenschappelijk kloosterleven te
regelen kwamen hier samen, en ontvingen
hun bekroning, in de regel van >Benedictus
van Nurcia, die vanaf de 8e tot de 12e eeuw in
praktisch alle Europese kloosters gevolgd
werd. Gezien de enorme invloed van deze
benedictijnerkloosters op de westerse cultuur
kan men zonder overdrijving stellen dat de
middeleeuwse maatschappij `monachale'
trekken vertoonde.
Vanaf de tweede helft van de 12e eeuw
ontstonden — voor een deel als kritiek op de
enorme rijkdom. van de benedictijnse kloosters en op de nalatigheid van de tot zielzorg
weinig genegen >clerus — nieuwe orden, die
in hun regel het accent legden op verschillende facetten van de christelijke volmaaktheid
of streefden naar een zo perfect mogelijke naleving van de oorspronkelijke Benedictus-regel (cistercienzers) of van de zogenaamde regel van >>Augustinus van Hippo (augustijnen).
De volgelingen van >>Bruno legden zich toe
op de eenzaamheid (kartuizers), die van
>Franciscus van Assisi op de armoede en de
verkondiging (franciscanen), die van »Dominicus op de bestrijding van ketters, op prediMONNIKEN & MONIALEN
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king en studie (dominicanen), die van > Norbertus op de prediking, de karmelieten op
mystiek en zielzorg. De laatste grote orde
was die van »Ignatius van Loyola, wiens volgelingen zich als een elite-corps in dienst stelden van de katholieke Reformatie van de 16e
tot de 18e eeuw. Hiermee zijn slechts de
voornaamste genoemd; kleinere groeperingen legden zich met name toe op ziekenverpleging, zielzorg, onderwijs of bestrijding
van de armoede. Naast de meeste van deze
mannelijke ordes ontwikkelden zich `vrouwelijke' takken. Vaak waren na perioden van
verval restauraties van de orden noodzakelijk, waardoor weer aftakkingen die teruggrepen op de oorspronkelijke strengheid ontstonden. Voor de tijd van Franciscus' orde,
die aan zijn leden een grote bewegingsvrijheid schonk, gold voor de meeste monniken
de aan de benedictijnerorde ontleende `stabilitas loci': elke monnik verplichtte zich bij
zijn intrede om zijn leven lang tot een bepaald klooster te blijven behoren.
In de nieuwe tijd zagen in de 18 e en i 9e
eeuw talrijke `congregaties' het licht, groepen
kloosterlingen: mannen en/of vrouwen, die
zich geleid door meer of minder strenge regels of constituties wijdden aan acute, lokale
of bijzondere noden onder de medemensen
(verzorging van pestlijders, zorg voor gevangenen, vrijkoop van slaven, jeugdzorg en,
vooral in de i 9e eeuw, de missie tot in alle
uithoeken van de aarde) . Naast de oude orden, die onder meer of minder grote bloei
bleven bestaan, vertoonden de nieuwe congregaties vaak een zeer grote mobiliteit, nodig om de gestelde, vaak sociale doeleinden te
bereiken. Hier ligt ook het onderscheid dat
gemaakt wordt tussen contemplatieve, zich
aan gebed, beschouwing en studie wijdende
orden en de actieve, op sociale nood gerichte
leefgemeenschappen. Leden van `seculiere instituten' die in de eerste helft van deze eeuw
ontstonden zijn meestal uiterlijk niet van andere mensen te onderscheiden en hebben een
zeer vrije leefwijze en een betrekkelijk losse
binding aan het instituut.
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Alle leden van orden en congregaties zien
vanouds in het voetspoor van de christelijke
»asceten of van bezit, huwelijk en eigen vrije
wil, en beleven - vaak op grond van een gelofte — de armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, vaak ten onrechte de evangelische raden
genoemd: alsofjuist in de evangelies voor deze uitzonderlijke leefwijze richtlijnen of zelfs
maar voorschriften te vinden zouden zijn.
Men kan hoogstens spreken van aanwijzingen of aanzetten daartoe (Mat. 9,12; Mar.
10,17-30 en 9,3 5) •
Onder meer nit het antieke gebruik dat
zich bij beroemde asceten leerlingen aansloten, ontwikkelde zich al in de vroegste kloosters het instituut van het noviciaat. De aspirant kloosterling(e) maakt onder leiding van
een novicemeester(es) een proeftijd door van
doorgaans drie jaar, alvorens opgenomen te
worden. De opname gebeurt in een liturgische plechtigheid, waarin de neofiet de genoemde gelofte aflegt en zich .aan de orde of
congregatie bindt. Deze professie heeft zich
ontwikkeld nit de vroegchristelijke gewoonte, dat de asceten die in de gemeenten leefden,
zich met een 'professio' (belofte) verplichtten
zich aan de voorgeschreven leefwijze te houden. Daartegenover stond een bepaalde status
waaraan voorrechten binnen de gemeente
verbonden waren.
Naast de mannelijke (eerste orde) en vrouwelijke (tweede orde) tak kennen verschillende orden een derde categorie van leden (derde orde) : leken, die `in de wereld' in
aangepaste vorm de leefwijze en vooral de
idealen van de eerste twee orden nastreven.
De middeleeuwen kenden daarenboven het
instituut van de oblaten: kinderen die met het
oog op hun opvoeding door hun ouders aan
kloosters werden toevertrouwd. In veel gevallen leidde dit later tot intrede in de kloostergemeenschap. Aan het hoofd van een gemeenschap staat altijd een abt of abdis, een
prior of priorin of een overste. Een abt heeft
het recht pontificale gewaden te dragen en bij
de eucharistieviering een pontificale ritus te
volgen.
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Vrijwel in alle orden en congregaties dragen (of droegen) de monniken en monialen
een eigen habijt. Het is onder meer dit habijt
dat in de iconografische voorstellingen de `familia religiosa' waartoe een afgebeelde heilige behoorde kenbaar maakt. De verschillen
bestaan in vorm en kleur van de tuniek, kovel
of pij, van het daarover gedragen scapulier
(oorspronkelijk een van de schouders aan
rug- en borstzijde afhangende schort), de
mantel, de hoofdbedekking (kap, muts,
hoed, sluier), centuur of cingel (leer of touw;
met of zonder knopen) en soms zoals bij kapucijnen het kenmerkende schoeisel: sandalen. Sommige orden kennen onderscheid tussen gewone dracht en het habijt tijdens het
officiele koorgebed (>>Benedictus) . Uiteraard
draagt weer elke heilige monnik of moniale
naast de ordedracht zijn ofhaar kenmerkende
attributen.
Naast de vele uitstekende, grote, in dit
bock afzonderlijk beschreven heilige monniken vallen op: in het Oosten Evagrius van
Pontus (ca. 380), leerling van de Cappadociers (»kerkvaders), monnik in de verschillende Egyptische kloosters en groot theoreticus
van ascetisme en monachisme; Gregorios van
Narek (ca. 980), Armeens monnik-dichter,
een `engel in mensengestalte' genoemd; of
Alypius van Kiev (ca. i ioo), een monnik in
het holenklooster Pecerskaja Lavra bij Kiev
en beroemd schilder van ikonen, waarvan enkele in de Hagia Sophia te Byzantium opgesteld werden. In het Westen kan gewezen
worden op Meinrad van Einsiedeln, een benedictijner-eremiet, die in 861 gedood werd
door rovers die hij even te voren te eten had
gegeven; of op de merkwaardige Angelsaks
Gilbert van Sempringham, die na zijn studietijd en een periode aan het bisschoppelijk hof
van Lincoln te Sempringham (Lincolnshire)
een dubbelklooster stichtte. Dit was een
merkwaardige, door de officiele Kerk onder
veel bezwaren getolereerde en vaak verboden
kloostervorm, waarbij een mannen- en een
vrouwenklooster in soms streng, soms minder streng van elkaar gescheiden gebouwen-

complexen een spirituele en economische
eenheid vormen. Dubbelkloosters waren er
onder meer ook te Kildare in Ierland, te Fontevraud-1'Abbaye in Frankrijk en verschillende in de Noordelijke Nederlanden.
Vanaf de 14e eeuw werden op talrijke panelen, fresco's, schilderij en en grafiek (waarop vaak stambomen met heilige leden) kleinere of grotere groepen coryfeeen van de
ordes en congregaties afgebeeld, bijvoorbeeld: fresco's 1365 in de Santa Maria Novella te Florence (dominicanen); schilderij ca.
1450 van Fra Filippo Lippi in het Castello
Sforzesco te Milaan (karmelieten); sculpturen
1723 van Viera in het klooster te Arouca
(Portugal; cistercienzers); Stengelius, Imagines Sanctorum Sancti Benedicti Ordinis 1607;
Thielemans, Cort Verhael van het Leven der
Heyligen van Sint Franciscus Gorden, 's- Hertogenbosch 161 S (1620, 2e druk) of Arbor Genealogicus, Tongerloo 1617 (norbertijnen) en
stambomen op 17e-eeuws naaldwerk in het
dominicanerklooster te Krakau. In de Ile en
i 8e eeuw zagen series, tot grotere of kleinere
werken samengebonden gravures het licht
waarin per monastieke richting de stichters
en de heilige en anderszins bekende leden
werden afgebeeld en hun leven beschreven,
bijvoorbeeld: Michel van Lochon, Fundatrices, reformatrices et praecipuae moniales (Stichteressen, hervormsters en de voornaamste
monialen, Parijs 1639). Sommige orden en
congregaties hebben nu moderne lexica
waarin van al hun heiligen en beroemde leden levensbeschrijvingen en afbeeldingen
zijn opgenomen. Enkele belangrijke daarvan
vindt men in de hieronder aangegeven bibliografie.
Arts 1945; Von Balthasar 1961; Bibliotheca Cisterciensis 1961-75; Guinard 196ob; Habig 1 959;
Heimbucher 1965; Koch 1934; Milis 1992; Zimmermann 1933-3 8
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in
het Oosten patroon van Rusland en van de
schippers, en in Noord-Europa de kindervriend Sinterklaas, was in het begin van de 4e
eeuw bisschop van de stad Myra aan de zuidkust van Klein-Azie. Meer is er over hem niet
bekend. Alle verhalen en legenden gaan terug
op ontleningen aan andere heiligen met dezelfde naam, vooral van de abt en bisschop
Nicolaus van Pinara (eerste helft 6e eeuw), en
op volksfantasie. De oudste verhalen zijn: de
redding van drie ten onrechte gevangen gehouden officieren en van drie onschuldig veroordeelde jongens (hij werd daardoor patroon van de scholieren); het betalen van de
bruidsschat voor drie arme, door de vader
voor de prostitutie bestemde meisjes; en zijn
hulp aan schippers in nood.
Vanaf de 9e eeuw in Rome gevestigd, in
de ioe eeuw door de Byzantijnse koningin
Theophanu in het Noorden gepropageerd en
in de i i e eeuw versterkt door de overbrenging van zijn gebeente naar Bari (aan de
Adriatische Zee), verbreidden zich de cultus
en populariteit van Nicolaas over heel Europa. Het latere verhaal van het wonder, waarmee hij drie als pekelvlees in stukken gesneden zoontjes van een arme waard uit de
vleeskuip ten leven wekte, maakte hem definitief tot de kindervriend bij uitstek (Jan
Steen ca. 1670, Rijksmuseum Amsterdam).
Het verhaal van de bruidsschat, die hij heimelijk naar binnen wierp, maakte hem daarbij
tot strooier van lekkers, en zijn patronage van
de schippers tot patroon van de druk door
schepen bezochte Hanzesteden en van Amsterdam. Handelsrelaties van deze stad met
Spanje waren de oorzaak dat de volksheld en
kindervriend geacht werd en wordt alien die
naar zijn gunsten dingen vanuit dat land te
bezoeken.
Uiteraard werden zijn persoon en functies
als weldoener beinvloed en werd de assistentie van 'Zwarte Pieten' in het leven geroepen
NICOLAAS (NICOLAOS) VAN MYRA

Taferelen uit het leven van
Nicolaas van Myra,
gewelfschilderingen, ca. 1240
in de Cappella dei Santi
Eldrado e Nicola te Novalesa
(Piemonte). Links weigert
Nicolaas de moederborst;
rechts wordt hij geroepen tot
het priesterschap; onder strooit

hij geld voor de bruidsschat
binnen voor twee arme meisjes
die door hun vader in een
bordeel geplaatst dreigen to
worden; boven in de
afbeelding voeren twee
consacrerende bisschoppen de
cas gewijde bisschop Nicolaas
pas
p
g
Haar zijn cathedra. In het
midden het Lam Gods uit
Apoc. S tegen een kosmisch
kruis met de namen van de
vier kompasstreken.
..
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door oude midwintergebruiken en natuurmythen. Over zijn eigen jeugd wordt gemeld, dat hij als baby al rechtop in de badkuip kon staan, en al vroeg zo verstorven was
dat hij op de kerkelijke vastendagen steevast
de moederborst weigerde, waaraan de oude
tweede nocturn van de metten van het oude
brevier laconiek toevoegde, dat hij deze gewoonte de rest van zijn leven heeft volgehouden. Het bericht van de Byzantijnse kerkhistorici dat hij op het concilie van Nicea 325
nit woede om diens infame, de Heer Jezus
beledigende leer de ketter Arius (»Athanasius)
aan zijn goddeloze sikkebaard heeft getrokken, schijnt niet op historische gronden te berusten. In het Oosten vertelde men, dat Nicolaas drie onder de regering van Constantijn
(»Helena & Constantijn) onschuldig veroordeelde generaals het leven zou hebben gered
en dat hij te keer zou zijn gegaan tegen de
heidense Artemis-cultus.
De doorwerking van de Nicolaas-traditie
is een zeer complexe geschiedenis. Legendarische elementen en zijn patronage van scholieren waren van invloed. Al in de 9e eeuw bestond het gebruik dat leerlingen het op 28
december, het feest van Onnozele Kinderen,
gedurende die ene dag onder leiding van een
zelf gekozen kinderbisschop op school voor
het zeggen hadden (16e-eeuwse ingekleurde
pentekening in de stadsbibliotheek te Barnberg). Vanaf de 13 e eeuw gebeurde dit op 6
december.
Het verhaal dat Nicolaas de bruidsschat van
de arme meisj es in hun huffs naar binnen
wierp, leidde tot het geven van geschenken
op die dag. Onder invloed van de liturgische
vigilieviering werd al op de avond van S december `gestrooid'. Door de mobiliteit van
de feestelij kheden rond de kerstdatum werd
de functie van de heilige Nicolaas als kindervriend en geschenkenbrenger lokaal verdeeld
over aan elkaar verwante figuren als Sinterklaas, Pere Noel en Santa Claus.
Nicolaas werd in het Oosten, waar geen
enkel schip vertrekt zonder een ikoon van de

heilige aan boord, vanaf de ioe eeuw als grijze, ascetische bisschop (Russische ikoon 16e
eeuw te Recklinghausen), in het Westen vanaf de 12e eeuw (12e-eeuws fresco in de Galleria Corsini te Rome) afgebeeld in bisschoppelijk gewaad (»clerici), waarbij als attributen
dienen: drie goudklompjes (sours omgevormd tot broden of appels), herinnerend aan
de binnengeworpen bruidsschat (Jan van der
Asselt, altaarpaneel nit de tweede helft van de
14e eeuw in de Onze Lieve Vrouwekerk te
Kortrijk), een tonnetje met drie jongetjes
(I5e-eeuwse sluitsteen in de kerk van Bursins
in Zwitserland; 17e-eeuws altaarbeeld in de
Sint-Niklaas te Gent), soms een anker of
schip (19e-eeuws beeld in de Sint-Niklaaskerk te Westkapelle) en bijna altijd een bock.
Op een fresco ca. 1375 in Holbaek in Denemarken beschermt hij vanaf de kust een door
demonen aangevallen schip. Als patroon van
de slagers staat hij fier te midden van vee met
de tobbe met daarin de kinderen op een schilderij ca. 181 S van Van Amelsfoort in het stadhuis te 's-Hertogenbosch. Zijn dood werd
geschilderd door Derick Baegert (ca. 1 495;
Landesmuseum te Munster).
Nicolaas-cycli zijn er te over; our er enkele
te noemen: 12e-eeuwse reliefs in de Sint-Laurentiuskerk te Zedelgem; gewelfschildering
ca. 1240 in de San Eldrado e Nicola te Novalesa (Piemonte) en ca. 1295 in de Sankt Maria
Lyskirche te Keulen; i 3 e-eeuwse sculptuur
aan het zuiderportaal te Chartres; fresco's ca.
1350 in de protestantse kerk te Waltensburg
(Graubunden, Zwitserland); Gentile da Fabriano, polyptiek 1425 in de Vaticaanse Musea te Rome. In het Oosten komen cycli vaak
als randafbeeldingen voor op de ikonen van
Nicolaus (onder meer ikoon ca. 1 S 1 o in het
Russisch Museum te Sint Petersburg met
achttien randscenes) .
Het Sinterklaasfeest inspireerde de schilders in de 17e eeuw; men denke aan een werk
uit de omgeving van Rembrandt, van de
reeds genoemde Jan Steen en van Brakenburgh i68, alle in het Rijksmuseum te Amsterdam. Zwarte Piet komt voor het eerst
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voor bij een beeld ca. 1600 in de Sint-Niklaasgang te Brussel.
Een Russische legende vertelt over een
ontmoeting tussen Nicolaas en de schoolmeester-martelaar »Cassianus op reis naar de
hemel. Van der Meer vertelde die meesterlijk
na. De traditie der middeleeuwse Nicolaasspelen werd uiteraard voortgezet in het
Ile/ i 8e-eeuwse school- en jezuietentoneel.
Britten schreef in 1948 een koorwerk Saint

Nicolas.
Albrecht 1 93 5; Anrich 1913-17; Boeckaert-Ghesquiere 1989; Burgdorffer 1942; Ermini 193o; De
Groot 1965; Holtz 1974; Jones 1978; Van der Linden 1972; Van der Meer 1962; Meisen 1931; Schumann 1942; Schuyt 1944; Sevcenko 1983.

NORBERTUS VAN XANTEN (in Duitsland: VAN MAGDEBURG), ca. 1080-82 te
Xanten geboren uit de familie van de Heren
van Gennep, koos na de subdiakenwij ding bij
de kanunniken van de Sint Victor aldaar voor
een werelds leven aan de hoven van de bisschop van Keulen en van keizer Hendrik v.
In 1115 onderging hij tij dens een onweer een
'bekering'. Nadat hij bij wijze mannen raad
had ingewonnen en te Keulen de priesterwijding had ontvangen keerde hij, in de geest
van de armoedebeweging (»Franciscus), als
zwervende prediker naar het Xantense stift
terug om er de inwoners te hervormen.
Toen hij, niet aanvaard en niet begrepen,
op een synode aangeklaagd was, deed hij van
alles afstand, trok barrevoets naar Saint-Gilles
(Provence), waar hij van pans Gelasius ii een
universeel preekverlof kreeg. In NoordFrankrijk rondtrekkend verwierf hij zich
vrienden en vijanden (onder wie Abaelard) .
Na 'een mislukte poging het stift van Sint
Martinus te Laon te hervormen, vestigde hij
zich — op aanwijzing van Maria, die hem ver-

schenen was en die hem ook het ordekleed
overhandigde — in het voorjaar van 1120 met
volgelingen in het dal van Premontre en
stichtte de orde van de premonstratenzers.
Norbert bleef preken in Noord-Frankrijk en
Vlaanderen, waar hij in en rond Antwerpen
met succes de tegen de kerkelijke hierarchie
gerichte ketterij van Tanchelm bestreed. Na
goedkeuring van zijn orde door de pans en
dankzij bescherming van keizer Lotharius 11
strekte zijn invloed zich uit tot in Polen en
Italie. In 1126 werd hij aartsbisschop van
Magdeburg, waar hij, niet door iedereen bewonderd, in 1134 stierf. De premonstratenzers of norbertijnen oefenden vanuit hun abdij en allerlei vormen van pastoraal uit. In
1155 schreef een anonymus een redelijk betrouwbare Vita. Een aan Norbertus' leerling
Hugo van Fosses toegeschreven Vita ca. i i So
mist deze betrouwbaarheid.
In de 16e eeuw werd aan Norbert, in de
contrareformatorische ijver om de 'realis
praesentia' (vgl. »Franciscus' en Hieronymus'
laatste communie) in de eucharistie veilig te
stellen, op grond van zijn bestrijding van
Tanchelm maar historisch onjuist, de titel
`verdediger van het heilig-altaarsacrament'
gegeven. Legendarische verhalen moesten dit
ondersteunen (en beinvloedden zijn iconografie). Zo zouden de inwoners van Utrecht
ooit de door Tanchelm bedreigde heilige, liturgische vaten voor hem hebben verborgen,
om ze na diens val weer plechtig aan Norbert
terug te geven. Vermakelijk is de anekdote
over de spin die de heilige eens tij dens de mis
in de met geconsacreerde wijn gevulde kelk
aantrof. Het dier vangen en verwijderen zou
verspillen van Jezus' heilig bloed betekenen.
Met doodsverachting — want op het consumeren van een spin, meende men, volgde een
zekere dood — dronk Norbert de kelk leeg.
De dood bleef uit omdat de spin Norberts
lichaam door de neus verliet.
Norberts gebeente lag in de Liebfrauenkirche
te Magdeburg begraven, totdat het in 1628
overgebracht werd naar het klooster te Stra-
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hov in Bohemen, waar hij patroon van het
gebied werd. Het proces dat leidde tot zijn
canonisatie in 1582 en daarmee tot zijn verering en het vervaardigen van afbeeldingen,
blijkt pas laat op gang to zijn gekomen. De
figuur van Norbert vertoont dan ook typische contrareformatorische trekken. Men
stelde hem meestal voor in het liturgische gewaad van een bisschop (»clerici) of in de ordedracht: witte toga met daarover een zwart
manteltje (rochetta) en het pallium (>>Agnes).

Cornelis de Vos, Burgers van
Utrecht geven aan Norbertus van
Xanten door hen verborgen
liturgisch vaatwerk terug,

schilderij, ca. 1625. Kon.
Museum voor Schone
Kunsten, Antwerpen.

Attributen zijn een bock, kelk (spin), monstrans (eucharistic, en wellicht ook een toespeling op Premontre) en een kleine, overwonnen Tanchelm en/of een duivel aan zijn
voeten. Zijn feest wordt gevierd op 6 juni.
Een beroemde, alom vereerde volgeling
van Norbert was Hermann Joseph von Steinfeld (klooster in de Eifel). Enkele decennia na
Norberts dood geboren, kwam hij als 12-j arige in het genoemde klooster. Zijn leven werd
gekenmerkt door mystieke ervaringen, boete, prediking en raadgeven aan velen, vooral

ODILIA

kloosterzusters. Hij is een van de weinige
mannen van wie een 'mystieke verloving'
met Maria (>>maagden) verteld wordt. Bij die
gelegenheid ontving Hermann de tweede
naam Joseph. Hij stierf in 1241 (of 1252?). De
door Benedictus x i I i gepropageerde verering leefde op in de Duitse Romantiek.
Norbertus is de patroon van moeders en hun
kinderen. Men viert hem op 7 april.
De oudste afbeelding van Norbertus is een
fresco Iq.e eeuw in de sacristie van de San
Severino te Orvieto. De meeste, ook enkele
grotere scenes ontstonden echter pas in de 16e
eeuw, tevens de periode van grote bloei van
zijn orde. De kelk vindt men onder meer op
een altaar ca. 1 Soo in de kerk te Altengonna
(Thuringen); de monstrans waar de heilige
vaak in extatische houding naar opziet bijvoorbeeld op een grote, elegante plastiek
1755-64 van Straub aan het Norbertusaltaar
in de kloosterkerk te Schaftlarn (Oberbayern); de ketter op schilderijen ca. 1620
(aan De Grayer toegeschreven) in de Jakobskerk te Antwerpen en ca. 1710 van de hand
van Lisjka (met een overwonnen duivel). Barend van Orley schilderde ca. 1520 de heilige
predikend, terwijl hij op de achtergrond lezend van een engel een boodschap uit de hemel ontvangt. Galle illustreerde Norbertus'
levensbeschrijving door Van der Sterre (Antwerpen 1622) met een cylus van 36 gravures,
ern in de kerk te Milevsko in het zuiden van
Bohemen hangen tien schilderijen ca. 1628
met een levenscyclus van de hand van Haering. Uitbundige fresco-cycli sieren Zuidduitse norbertijner kloosterkerken (te Strahov ca. 1628 van Neunherz; te Schussenried
ca. 1745 van Zick; te Osterhofen ca. 1710 van
Cosmas Damian Asam). Afzonderlijk werden op schilderijen afgebeeld Norberts bekering tij dens het onweer (1742 door Berge
in de Pieterskerk te Leuven), het dictaat van
de regel door Maria (17e-eeuws werk in de
kerk van Santa Marcina te Witow in Polen),
het overreiken van het gewaad (ca. 165o door
Damery in de Notre-Dame te Luik), de
Utrechtse geschiedenis met het liturgisch
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vaatwerk (ca. 1625 door Cornelis de Vos in
het Kon. Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen) .
Hermann Joseph, die vaak voorkomt in
norbertijnse context, wordt afgebeeld met
een kelk (15 e-eeuws paneel uit het atelier van
de Meester van het Leven van Maria in het
Kaiser-Friedrich-Museum te Berlijn; Matare,
beeld 1948 aan de gevel van de dom te Keulen); of met het kind Jezus op de arm (relief
1732 aan zijn graf to Steinfeld). Zijn 'mystiek
huwelijk' werd geschilderd door Antony van
Dyck 1630 voor het Antwerpse gilde der
vrijgezellen.
Godefroid 1900; Hiinermann 1940; Koch/Hegel
1958; Madelaine 1928.

ODILIA VAN HOHENBURG, geboren ca.
66o, was de dochter van hertog Aldarik (of
Eticho) uit de Elzas en diens vrouw Beresinde. Volgens haar legendarische Vita (ca. 9oo),
waarin veel werd overgenomen uit de Vita
van de heilige Salaberga (een vrouw die ca.
6So leefde bij Langres) werd zij blind geboren
en daarom door haar heidense vader verstoten. Zij werd opgenomen door een molenaar, voor wie zij als dankbetuiging een
boomstam, die hij nodig had, op de juiste
lengte bracht. Bij die molenaar teruggevonden door haar min werd zij ondergebracht en
opgevoed in het klooster van Balma (Baumeles-Dames bij Besancon). Bij haar doop door
bisschop Erhard van Regensburg werd haar
blindheid genezen .
Zij verzoende zich met haar vader en
stichtte met zijn hulp de kloosters Hohenburg (later Odilienberg of Sankt-Odile geheten) en Niedermunster in de Elzas, die zij bestuurde. Door vasthoudend gebed redde zij
haar vaders ziel uit het vagevuur. Toen zij
zelf zonder dat zij de sacramenten ontvangen
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had ca. 720 gestorven was, baden haar nonnen haar ziel terug en reikten haar een kelk
met de eucharistie, waarop zij definitief ontsliep. Een geneeskrachtige bron bij haar
klooster trok lijders aan oog- en oorziekten
en hoofdpijnen aan, die haar daar vereren en
er nit een beker/kelk drinken die Odilia zou
hebben toebehoord.

De doop van de heilige Odilia,

houten paneel van het altaar
van Morsbach, 16e eeuw.
Bayerisches Nationalmuseum,
Munchen.

Odilienberg werd een belangrijke bedevaartplaats waar groten (Karel de Grote; de in
Toot in Egisheim in de Elzas geboren, belangrijke en heilige paus Leo i x ; en naar men zegt
Richard i van Engeland) en kleinen heen pelgrimeerden. Van daaruit verspreidde zich
over heel Europa Odilia's verering. Bij Roermond werd het volgens legenden ca. 700
door de heiligen Wiro, Plechelm en Odger
gestichte kloostercomplex aan Odilia gewijd.
Sinds 1623 is zij de patrones van de Elzas;
daarnaast is zij beschermster van blinden en
ooglijders, van stervenden en van de zielen in
het vagevuur. Haar feestdag is 13 december.
Zij wordt afgebeeld als abdis met staf, kroon
(afkomst) en boek, waarop twee ogen (haar
genezen blindheid), soms ook met een kelk.
Een haan schijnt vanaf de 14e eeuw te wijzen
op de voorzichtigheid waarmee de mens zijn
ogen moet bewaken.
Konrad van Soest beeldde haar op een retabel ca. 1410 of met een palmtak, die mogelijk wijst op haar heldhaftig beleefde maagdelijkheid als was het een martyrium. Een te
Erfurt bewaard, geborduurd kazuifel ca. 1300
toont de heilige met kroon en het paar ogen
op een boek. Op een 15e-eeuws glasraam in
de kathedraal te Metz zweven de ogen boven
een kelk. De haan is te zien op het Pacheraltaar 1481 in de kerk te Sankt Wolfgang.
Een tiendelige cyclus op een wandtapijt uit de
14e eeuw treft men aan te Straatsburg en op
wandschilderingen 1432 in de kerk to Plochingen. De doop van Odilia en de daaraan
verbonden genezing van haar blindheid zijn
onderwerp van een pentekening ca. 1 i So in
het Passionale van Zwiefalten, een ingekleurde houtsnede 1488 in het Passionale van Sc-
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bastian Koberger en een altaarstuk 1692 van
Rottmayr in de Ehrhardskirche te Salzburg.
Odilia's sterfbed met een engel die haar de
laatste sacramenten brengt ziet men op een
groot miniatuur ca. 1520 in een Westvlaams
getijdenboek. Aldariks bevrijding uit het vagevuur werd als fresco in de 12e eeuw geschilderd in de crypte van de Galluskirche te
Ladenburg am Neckar, en het wonder bij de
molenaar als een gravure ca. i sos getekend
door Holbein de Oudere. Op een schilderij
1908 van Feuerstein geeft de heilige een man
die als pelgr. im gekleed is te drinken.
Barth 1938; Clausz 1922; Pfister 1927.

die in
995 uit het Vikingengeslacht der Ynglinge
geboren was, regeerde van ioi6 tot 1028 als
koning over Noorwegen. Al vanaf zijn 12e
jaar trok hij mee op de gebruikelij ke plundertochten. In 1014 werd hij te Rouen gedoopt.
Een jaar later keerde hij naar Noorwegen terug, om er de Denen en opstandige, inheemse
heren te verslaan en in i o i 6 de troon te bezetten. Sinds de verovering van Noorwegen ca.
goo door de stichter der dynastic, Harald
Schoonhaar, deden in de loop van de eeuw
diens zoon Haakon de Goede met weinig gevolg, en Olays in Rusland opgevoede oom
Olav Trygvesson met redelijk succes pogingen er het christendom in te voeren. Met
hulp van rondreizende bisschoppen en van de
bisschop van Bremen bracht Olav, die tijdens
zijn leven `de dikke' werd genoemd, soms
door overreding, vaak met fors geweld, ook
een groot deel van de nog tegenstrevende,
Noorse heren en boeren tot het christendom.
Hij bouwde kerken en voerde een christelijke
wetgeving en een kerkelijke administratie in,
maar regeerde dermate streng dat hij in 1028
door opstandelingen en de te hulp geroepen
OLAV HARALDSSON DE HEILIGE,

Ivoren drinkhoorn uit IJsland,
ca. 1 Soo. Sankt-AnnenMuseum, Lubeck.
Te midden van wijnranken en
drakefiguren in het medaillon:
Olav de Heilige. Ook keizer
Constantijn en Karel de Grote
vinden er op dezelfde wijze
hun plaats.
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Deens-Engelse koning Knut de Grote verdreven werd. Op de vlucht naar zijn zwager,
grootvorst Jaroslav van Gardarike, bereikte
hij in 1029 Gotland. Bij een poging om zijn
land te heroveren sneuvelde hij in 1030 in de
slag bij Stiklestad in Verdal tegen de opstandelingen en de Denen. Zijn lichaam werd begraven in de Clemensdom te NidarosTrondheim. Het yolk vereerde hem spoedig
als een heilige vanwege de wonderen bij zijn
graf en het wanbestuur van zijn tegenstanders. Legenden ontstonden: eens toen men
hem slechts water te drinken gaf, veranderde
dat eerst in bier, daarna in mede (honingwijn)
en tenslotte in echte wijn; verder zou hij zichzelf kort voor zijn dood in een droom op een
ladder naar de hemel hebben zien klimmen.
Ook gaat het verhaal dat de priester Sigvat,
die Olays zoon zonder diens voorkennis onder de naam Magnus (de grote) doopte, op de
vraag waarom hij deze naam gekozen had,
antwoordde dat > Karel de Grote toch de beste
man was die hij zich ter wereld kon voorstellen.

to op Gotland) . In enkele gevallen wordt hij
als koning op een troop afgebeeld (IJslandse
ivoren drinkhoorn ca. 1 Soo in het Sankt-Annen-Museum te Lubeck) . Hij houdt als ridder
ook wel schild en lans vast (12e-eeuwse
muurschildering in de Geboortekerk te Betlehem) . Een beker in zijn hand verwij st naar
het water-wonder (middeleeuwse sculptuur
in de kerk te Hj orundfj ord) . Titiaan ca. -I 5 I 5
schilderde Olav in wapenrusting. Als attributen of een naam ontbreken is onderscheid tussen Olav en andere koningen niet altijd gemakkelijk. Op een altaar ca. 1405 uit Kumla,
Narke in het Nationaal Museum te Stockholm is Olav, staande op een slang met gekroond mensenhoofd, in gezelschap van
>>Gertrudis, Petrus en Paulus, koning Erik ix
Jedvardsson van Zweden (in 1 16o vermoord
tijdens een liturgie te Uppsala) en>>Bir.gitta.
Aan altaren, die ter ere van hem werden opgericht, bevinden zich cycli: ivoren reisaltaar
ca. 1300 van Christiaan i en een beschilderd
altaar ca. 1305, beide in het museum te Kopenhagen, en altaren met houten sculptuur

Een Vita van Sint Olav werd ca. i i 8o geschreven door bisschop Augustinus van
Trondheim en een Saga ca. 1220 door Snorre
Sturlason. In de middeleeuwen werd Olays
graf doel van pelgrimages en op verschillende
plaatsen stichtte men Olayskapellen: onder
meer te Amsterdam (later Oude-Zijdskapel),
Deventer en Kampen. Hij word ook de patroon van Noorwegen. Op 29 juli valt zijn
feestdag.
Men beeldde Olav of gekroond als een koning: beeld ca. 1200 in het museum te Bergen. Het houten koningsbeeld ca. 1250 uit de
kerk te Tanum, nu in de universiteit te Oslo,
werd op curieuze wijze omgevormd tot een
majesteitelijke Christus. Vaak draagt Olav
een lange strijdbijl (zijn dood; 12e-eeuws
glasraam in de kerk te Lye op Gotland), soms
staat hij op een bedwongen monster, slang of
draak met mensenhoofd (heidendom; beeld
1470 in het Sankt-Annen-Museum te Lubeck) of een soldaat (13 e-eeuws beeld uit Va-

na, beide in het Museum te Stockholm.

ca. 1395 uit Lanna en ca. 1 505 uit Overenkor-

B6 1955; Fett 1938; Rientjes 1933; Wallem 1930.

O N T C O M M E R, ook

Kummernis, Wilgefortis (virgo fortis), Hulpe, Saint Gwer of Caritas genoemd, was volgens de legende de
christin geworden dochter van een heidense,
Portugese koning, die haar met een heidense
prins wilde laten trouwen. Toen Ontcommer, die haar hart al aan Jezus als haar hemelse bruidegom verpand had (>>maagden), weigerde en dankzij goddelijk ingrijpen door een
baard ook onaantrekkelijk was geworden,
liet de vader zijn dochter kruisigen. Aan een
arme speelman schonk zij vanaf het kruis haar
gouden muil.

ONTCOMMER

De legende, waarin mythologische momenten en parallellen met het >>Oswald-verhaal
schuilen, heeft alles te maken met laatmiddeleeuws misverstaan (en dus opnieuw
duiden) van een bepaalde, tot in de 6e eeuw
teruggaande afbeelding van de gekruisigde
Jezus met een lang gewaad. Niet meer gewend aan een volledig geklede, veeleer aan
een zo goed als naakte Gekruisigde, zag men
deze gehangene aan voor een vrouw. Van
deze interpretatie ging de legendevorming
uit. Vooral de verspreiding van de verering
van een dergelijk kruisbeeld naar het prototype van de `Volto Santo' uit Lucca, waar
men overigens ook de legende van de speelman vertelde, is van invloed geweest (vgl.
12e-eeuws kruis van Neufahrn bij Freising,
vanaf de 16e eeuw als Wilgefortis vereerd) .
Tot in de 19e eeuw was Sint Ontcommer
geliefd. De heilige werd vooral door vrouwen te hulp geroepen in alle mogelijke noden. In Noord-Frankrijk en Vlaanderen
vroegen vrouwen haar verlost te worden van
een slechte echtgenoot.
Ontcommer wordt afgebeeld als meisje,
staande tegen een kruis waar zij aan vastgebonden is, het vaak gekroonde hoofd schuin
naar beneden gebogen (i 5e-eeuwse schilderingen in de Stevenskerk te Nijmegen en in
de Buurkerk te Utrecht; houten beeld uit de
eerste helft 16e eeuw in de Lambertuskerk te
Horst) . Het onderscheid tussen een gekruisigdejezus of Ontcommer is niet altijd duidelijk
(17e-eeuws beeld in de pastorie te La Trinite
bij Perpignan) . De martelares werd ook afgebeeld als jonge vrouw zonder baard met
een palm of kruis in de arm (Memling, 1480
Sint-Janshospitaal Brugge) . Een doek 1687
van Heintsch met daarop een grote scene met
speelman, vereerders en Jezus die met zijn
kruis aan een Ontcommerbeeld verschijnt,
hangt in de kerk te Brno (Tsjechoslowakije).
Men verwarre de afbeeldingen van een
eveneens gekruisigde martelares, Julia van
Corsica, niet met die van Ontcommer. Deze
Julia was een uit Carthago afkomstige slavin,
die volgens een in de 7e eeuw opgetekende
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De gekruisigde Jezus /
Ontcommer, houten beeld,
begin 12e eeuw, met laatbarokke toevoegingen, in de
parochiekerk te Neufahrn
(Beieren).

De gekruisigde, naar het type
van de Volto Santo in Lucca,
werd vanaf de 16e eeuw
vereerd als de H. Wilgefortis.

270

ONUPHRIUS

legende op Corsica bij de inval van de Vandalen in 439 gekruisigd zou zijn. Zij werd vooral in Italie vereerd en bracht het tot patrones
van steden zoals Brescia (waar, naar men
zegt, haar relieken rusten), Bergamo, Livorno en uiteraard van Corsica. De bekendste
afbeelding is het altaar 1 soo -os van Hieronymus Bosch in het Dogenpaleis te Venetie.
Cycli van Julia zijn afgebeeld op een Florentijnse predella ca. 1305 in de Archiconfraternita di Santa Giulia en op fresco's ca. 1 S to van
Floriano Ferramola in de Santa Giulia, beide
te Livorno (zeereis, marteling, berging van
haar lichaam en begrafenis) .
Dorrer 1962; Gessler 1937; Morassi 1939; Ritz
1 933•

was een Egypti
sche asceet die ca. 400 in de Thebaide (woestijn ten oosten van Thebe) leefde. Volgens
een met legenden doorweven Vita van de
hand van de anachoreet Paphnut was hij de
noon van een Perzische (volgens sommige lezingen echter een Abessijnse) vorst en is hij
eerst een korte tijd als monnik in een klooster
te.Hermopolis geweest, om daarna zestigjaar
lang in volstrekte eenzaamheid in de woestijn
te verblijven. Engelen brachten Onuphrius
de eucharistie en hij zou zich in het leven
gehouden hebben met de twaalf vruchten die
een palmboom elk jaar voor hem voortbracht. Op het einde van zijn leven heeft
Paphnut, zegt deze, hem bezocht. Eerst
vluchtte Onuphrius voor hem weg in de mefling dat de bezoeker een wild dier was.
Paphnut heeft hem bijgestaan bij zijn levenseinde en hem met de hulp van twee leeuwen
begraven. De legende vertelt hoe Onuphrius
met een opzienbarend wonder de beschuldiging ontkrachtte dat een vrouw een onwettig
kind had voortgebracht: men moest het kind
in het vuur houden, en het verbrandde niet.
ONUPHRIUS DE GROTE

Zijn bijnaam dankt Onuphrius aan de grote
verbreiding van zijn verering vanuit de Koptische Kerk vanaf de 7e eeuw over heel het
Oosten. In Constantinopel waren hem twee
kapellen gewijd. Door kruisvaarders werden
zijn persoon en cultus vanaf de i 2e eeuw ook
in het Westen bekend: van Italie (Sant'Onofrio-klooster op de Ianiculus te Rome) tot
Engeland. Hij werd vanaf de tweede helft
van de i 2e eeuw patroon van Munchen en
van Braunschweig, waar men relieken van de
heilige bezit. Zijn feest valt op 12 juni (op
sommige plaatsen een of twee dagen eerder).
De asceet wordt voorgesteld als een oude
man met lang, grijs haar en een baard tot aan
zijn voeten, de handen meestal uitgestrekt in
gebedsgebaar. Als hij kleding draagt, is het
een lendenschort van palmbladeren (fresco 8e
eeuw in het klooster te Sakara in Egypte). Op
een fresco ca. 995 in de kathedraal van Faras
(Nubie) heeft hij een lang en zeer gestileerd
kleed. Als attributen flankeren hem daar een
palmboom met twaalf vruchten en een
klooster (waaruit hij wegtrok) . Meestal is hij
naakt en bedekt zijn lange baard zijn schaamte: fresco 1408 in de kathedraal te Vladimir
(Rusland), ikoon ca. I Soo in het museum te
Novgorod en een mozaiek in de dom te
Monreale; een enkele maal is de over zijn hele
lichaam sterk behaarde asceet bedekt met een
groot cactusblad: fresco ca. i i oo in het Neophytosklooster te Cyprus.
In het Westen werd Onuphrius afgebeeld
als een 'wildeman' (met drie andere heiligen
bij Maria op een schilderij ca. 1 Soo van Signorelli), als een boeteling (Ribera ca. 1630) of
— meestal vrijwel naakt — in aanbidding voor
de eucharistie (retabel ca. 1495 van een anonymus in het Landesmuseum te Zurich) . Een
kroon of scepter als attribuut duidt op zijn
legendarische afstamming; aldus op een 1 Seeeuws fresco in de Santa Catarina te Galatina
en een retabel 1521 in de Michaelskirche te
Schwabisch Hall. Een enkele maal draagt hij
als woestijnheilige een ruw geknoopt kleed:
schilderij ca. 1625 van Collantes in de Universidad te Madrid.
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De communie van Onuphrius werd onder
meer afgebeeld op een paneel 1515 /20 van de
hand van Schaufelein uit het kartuizerklooster van Christgarten, nu in het Germanisches
Museum te Neurenberg, en de vlucht voor
Paphnut op een schilderij ca. 1420 van Lorenzo Monaco in de Accademia te Florence.
Kleine cycli met de vlucht uit het klooster,
gebed en communie in de woestijn, ontmoeting met Paphnut en zijn dood en begrafenis
vindt men op een 14e-eeuws fresco in het
Campo Santo te Pisa, aan een i 5e-eeuwse
predella in de kathedraal te Barcelona en wederom op fresco's ca. 1600 in de Sant'Onofrio al Gianicolo te Rome.
Hiitter/Lavagnino z.j.

OSWALD VAN NORTHUMBRIE moest in
616, nauwelij ks 12 j aar oud, de vlucht nemen
toen opstandige Britten onder aanvoering
van Edwin in opstand waren gekomen tegen
zijn vader, de Angelsaksische koning Ethelfrith, deze gedood hadden en de macht aan
zich trokken. In het klooster van-Columba
op het eiland Hy (of Iona, ten zuidwesten van
Schotland) werd hij door de monniken opgevangen en gedoopt. Na de dood van Edwin in 633 verdreef Oswald de Britse koning
Ceadwalla, heroverde het land en begon met
de kerstening ervan, in samenwerking met de
te hulp geroepen monnik-bisschop Aidan uit
Hy. Met hem stichtte hij als bisschopszetel en
steunpunt voor de missionering in de 7e en 8e
eeuw een abdij op het eiland Lindesfarne. Oswald zou volgens de oudste Engelse historicus >>Beda vooral te prijzen zijn geweest om
zijn vrijgevigheid ten opzichte van de armen.
In 642 werd hij door het leger van de heidense koning Penta uit het naburige Mercia in de
slag op het Maserfield (bij Oswestry) overwonnen en gedood. Zijn lichaam werd ont-

eerd. Het ligt begraven in het klooster Bardney. In 875 is zijn hoofd bijgezet in `Saint
Cuthbert's coffin', de doodskist van abt
Cuthbert van Lindesfarne. Daarin bereikte
het na de invallen van de Denen in 999 een
definitieve rustplaats te Durham, waar het in
1827 werd teruggevonden. Spoedig na zijn
dood begon men Oswald als martelaar te
vereren: Beda bericht al over wonderen bij
zijn graf to Bardney.
Niet alleen door Iro-Schotse missionarissen
werden de roem en verering van Oswald
naar het vasteland overgebracht, maar ook
door familieleden zoals Judith van Vlaanderen, dochter van Richard iii van Normandie
en stiefdochter van Boudewijn van Vlaanderen, nicht van Willem de Veroveraar, die de
stichteres werd van de Oswald-abdij van
Weingarten, waaraan zij relieken van de heilige voorvader naliet. Vanaf de 14e eeuw was
Oswald in het Duitse taalgebied onder meer
door de verspreiding van het nog te vermelden Oswald-epos zeer populair. Men vereerde hem als patroon van de oogstende maaiers,
als beschermer van het vee en riep hem aan
voor het verkrijgen van gunstig weer. Zijn
feestdag wordt — afhankelijk van het gebied —
gevierd op de dagen tussen S en 9 augustus.
Iconografisch is Oswald vooral interessant
omdat men drie verschillende voorstellingen
kan onderscheiden, afhankelijk van zijn
`functie' . Men beeldde hem vooreerst of als
koning-martelaar met de attributen van een
koning (kroon, scepter, wereldbol) en palm:
miniatuur ca. 1 Too in een handschrift in de
stadsbibliotheek te Bergues (Vlaanderen) en
een muurschildering ca. 1145 in het Oostenrijkse klooster Nonnberg. Soms draagt hij
een schaal met deksel (waaruit hij zijn gaven
schonk) : stenen beeld ca. 1300 aan de westelijke toren van de Miinsterkerk te Freiburg.
Als held uit de sage heeft hij vervolgens een
raaf met een ring in de snavel als attribuut:
schilderij ca. 1480 van Andrea Bellunello in
de San Floriano te Forni (Karnische Alpen),
en als patroonheilige tenslotte heeft hij een
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bundel aren: schilderij 1745 van Tiepolo in de
Santi Massimo e Osvaldo te Padua.
Miniaturen ca. 1195 in handschriften uit
Weingarten en een in de Pierpont Morgan
Library te New York beelden het schenken
van aalmoezen door Oswald (weer met de
grote schaal in de hand) en Aidan uit. Cycli
tonen Oswalds dood: twee 14e-eeuwse tekeningen in het Queen Mary Psalter en negen
miniaturen in een handschrift 1425-34 in de
Bibliotheque Nationale te Parijs. Een kleine, drievoudige cyclus op schilderij en ca. 1493
in de kerk van Sankt Katharina te Katal illustreert de sage (schepen, strijd en doop van
de heidense koning) . Een schilderij ca. 1470
in het Bayerisches Nationalmuseum te Munchen, een houtsnede in Dat duytsche Passional
(Keulen 1485) en wandschilderingen ca. 1420
in de Sankt Vigil te Bolzano tonen enkele
scenes.
Vanaf ca. i000 gaven Oswalds leven, dood
en roem aanleiding tot het ontstaan van Latijnse en Oudengelse, legendarische Vitae:
onder meer van de hand van de monniken
Drogo (i i e eeuw) en Reginwald van Durham (1 162) . In een Rijnlands Spielmannsepos
Sant Oswalt uz Engelland (ca. 1170, omgeving
van Aken) zendt de christelijke held Oswald
zijn met menselijke stem prekende raaf naar
prinses Pamige, de dochter van de heidense
koning Aron, om haar als bruid te werven.
Met twaalf als goudsmeden verklede gezellen
gaat Oswald haar halen. De koning bekeert
zich. Tijdens een feest verschijnt een bedelaar
(speelman), die alle bezittingen van de koning opeist. Als dat gebeurd is blijkt de bedelaar Jezus te zijn, aan wie Oswald zijn bruid
toevertrouwt. Het epos is in twee versies in
versvorm (te Munchen en te Wenen) en in
een prozaversie bewaard gebleven. In de
Spielmannsepik treedt ook Sint »Ontcommer
op als maagdelijke pendant van Oswald.
Baesecke 1907; Curschmann 1964; Dorrer 1962;
Fuchs 1920; Zingerle 18 6.

P A R A S C E V E zou

onder keizer Antoninus
Pius (138-61) de marteldood gestorven zijn.
De legende noemt haar de dochter van
christelijke ouders en zegt dat zij na in een
klooster te zijn ingetreden het evangelie verkondigde. Toen op bevel van de keizer ondernomen pogingen om haar te doden geen
succes hadden, liet hij haar verbannen. Maar
na herhaalde martelingen die op niets uitliepen bekeerde de keizer zich en werd gedoopt.
De heilige trok daarop weer als verkondigster in vele landen rond. Toen zij ergens een
draak gedood had, bekeerde zich ook koning
Asclepius van dat land. Een Vandalenvorst
Taresius daarentegen bleek niet te bekeren.
Hij liet haar martelen en sleepte haar naar een
tempel, waar een beeld van Apollo echter
zijn nietswaardigheid bekende. In de kerker
verscheen Maria haar. Parasceve stierf uiteindelijk de dood met het zwaard, maar niet dan
nadat Jezus zelfhaar verschenen was.
Historische ongerijmdheden waren in de
Kerken van het Oosten geen belemmering
voor de populariteit van Parasceve. De rijkdom aan typische martelaarsmotieven zal
daartoe hebben bijgedragen. Zij werd de patrones van de Slavische volkeren, werkende
vrouwen en kooplui (waarschijnlijk vanwege
de markt op vrij dag) . Haar Griekse naam, die
`Goede Vrijdag' betekent, bezorgde haar als
attributen lij denswerktuigen van Jezus (zoals
kruis, geselkolom, doornenkroon, spijkers,
lans en stengel met spons) . Haar Russische
naam, Pjatnitsa, klinkt als 'verkondigster van
het geloof; vandaar misschien het andere attribuut: een rol met de geloofsbelijdenis (op
talrijke ikonen, onder meer een 16e-eeuws
exemplaar uit Rostov in het Nationaal Museum te Stockholm). Vooral door schilders
uit Novgorod werd zij vaak afgebeeld (ikoon
tweede helft 15 e eeuw in de Hermitage te
Sint Petersburg; met de heilige Anastasia,
Wier naam `verrijzenis' betekent), als non
meestal in gezelschap van andere heilige
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De heilige Parasceve in discussie
met de keizer. Italo-Byzantijnse
ikoon uit de 1 Se eeuw.
Verzameling Amberg to
Kollikonen (Zwitserland).
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•vrouwen, soms ook mannen (ikoon 14e eeuw
uit de school van Pskov in de Tretjakov Galerij te Moskou; met belangrijke heiligen als
>>Gregorius van Nyssa, >>Basilius de Grote en
>Johannes Chrysostomus). Een 15e-eeuws
Italo-Byzantijnse ikoon in de verzameling
Amberg te Kollikonen geeft de discussie met
de keizer weer. In het Westen komt zij zelden
voor, en dan alleen in gebieden met Byzantijnse invloeden (12e-eeuws mozaiek in de
dom in het Siciliaanse Monreale). Cycli komen als randafbeeldingen op ikonen voor
(bijvoorbeeld een ikoon uit de tweede helft
van de i 6e eeuw in de genoemde galerij te
Moskou) . Afgebeeld worden de genezing
van een kreupele, preek van Parasceve, verhoor, veroordeling, het Apollo-beeld, geseling en andere martelingen, verschijning van
Maria en van Jezus, onthoofding, dood van
Taresius en begrafenis.
Dupont-Sommer 1950.

zijn vondst de kerkelijke organisatie aldaar
aan te passen aan de sociale structuren van het
yolk: geen bisschopszetels in steden, maar
verbonden aan kloosterkerken. Men noemt
Armagh als plaats van zijn eigen zetel. Kritiek
en tegenstand beantwoordde hij met een
Confessio, die als zijn geestelijk testament
geldt. Patrick stierf in 461, volgens sommigen ca. 492.
Patricks Vita raakte al vroeg gevuld met
legendes. Men schrijft hem het auteurschap
toe van de hymne Breastplate of Saint Patrick,
waarin de Drieeenheid, engelen en profeten,
krachten in hemel en op aarde en tenslotte
Christus te hulp worden geroepen tegen de
duivel. Patrick is patroon van Ierland en van
de Ieren overal in de wereld. Hij redt de zielen uit het vagevuur, verjaagt het ongedierte
en beschermt het vee. De attributen van de
bisschop zijn een slang, zwaluwen en vee
(16e-eeuws glasraam te Rouen) . Het klaverblad (symbool voor de Drieeenheid, die hij
verkondigde) komt als motief voor op de gewaden die hij op zijn afbeeldingen draagt. De
oudste scenes vindt men op de stenen weg-

wellicht beter bekend als Saint
Patrick, werd ca. 385 in Bannaven (Bannaventum of Nemthur in het westen van
Groot-Brittannie) geboren. Zijn vader Calpurnius was een geromaniseerde Brit en diaken van de kerk. Toen Patrick 16 jaar was
namen rovers hem gevangen en voerden hem
naar Ierland, waar hij zes jaar lang schapen
hoedde. Weer naar zijn land gevlucht riepen
hem `de stemmen van de Ieren' terug. Na
enige studie in Gallie, onder meer bij Germanus van Auxerre (eerste helft Se eeuw), reizen
naar Italie en monniken-eilanden in de
Thyrrheense Zee (»asceten), en na een tijd
lang tegenwerking te hebben ondervonden
van kerkelijke superieuren, werd hij opvolger van Palladius (na 432), de eerste bisschopmissionaris van de Ieren, en ging hij verkondigen in Noord- en West-Ierland. Het was
PATRICIUS,

kruisen van Clonmacnoise (ca. goo) en Cashel
(12e eeuw) en voorstellingen van zijn prediking en armenzorg op het altaarstuk ca. 1750
van Tiepolo in het Museo Civico te Padua).
Een glasraam uit het begin van deze eeuw van
Clarke in de Saint-Patrick te New York wijst
op de verering van de heilige onder de Amerikanen.
Carney 1961; Morris 1936; Seanchas 1961-62.

PAULINUS (PONTIUS MEROPIUS ANICIUS) VAN NOLA werd in 353/54 te Bor-

deaux geboren uit een voorname en rijke
senatorenfamilie. Hij studeerde in deze welvarende handelsstad bij de in die tijd zeer beroemde Ausonius grammatica en retorica. In

PAULINUS VAN NOLA

378 werd hij `consul suffectus' te Rome. Hij
ontving een korte tij d onderricht van »Ambrosius te Milaan en werd tegen 391 benoemd tot stadhouder van Campanie. Teruggekeerd naar Bordeaux, waar hij in de
omgeving op zijn goederen leefde, ontving
Paulinus — kort na zijn huwelijk met de
Spaanse christin Theresia — ca. 390 nit handen
van bisschop Delphinus de doop. Met zijn
vrouw bekeerde hij zich na de dood van hun
zoontje Celsus tot een consequent ascetisch
leven (>>asceten). Op bezoek in Barcelona
werd hij op Kerstmis in 394 op een hem overrompelende wijze door het kerkvolk gekozen en ondanks tegenstribbelen tot priester
gewijd. Kort daarna klaagde men hem aan
wegens broedermoord. Vrijspraak daarvan
dankte hij naar zijn mening aan zijn favoriete
beschermheilige Felix van Nola (Felix &
Adauctus). Paulinus verkocht daarna zijn bezittingen en trok, nu met Theresia, naar Nola
in Campanie. Naar het voorbeeld van >>Martinus van Tours te Marmoutier en van zijn
vriend en studiegenoot Sulpicius Severus te
Primuliacum (op de weg van Toulouse naar
Narbonne) stichtte hij bij het graf van Felix
een monnikengemeenschap. Bovendien ontplooide hij er een grote bouwactiviteit, waarvan hij verslag deed in een uitvoerige correspondentie met vrienden zoals Anastasius 1
van Rome, Augustinus, Hieronymus, Martinus, Sulpicius en Victricius van Rouen (een
van de vroegste missionarissen van de Lage
Landen). Aan hen vertrouwde hij ook zijn
ideeen en bijzonderheden over zijn liturgische praxis toe, in een klassieke, vaak nogal
bloemige stijl. Resten van zijn bouwwerken
bleven te Nola bewaard. In de benarde tijd
ca. 411 van de inval van de Visigoten in Italie
onder leiding van Alarik, werd Paulinus tot
bisschop gekozen. Zijn tijdgenoten prezen
hem vanwege zijn vroomheid en toewijding
aan de armen. Paulinus is de eerste van wie
bekend is dat hij voor het bijeenroepen van
liturgische diensten klokken gebruikte. Hij
stierf in 431. Zijn priester Uranius beschreef
zijn dood. Hij werd te Nola begraven. In de
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Longobardentijd werd het lichaam ca. i000
naar de San Bartolommeo op het Tiber-eiland te Rome overgebracht, vanwaar Pius x
het in 19o8 weer naar Nola liet terugbrengen.
Van Paulinus bleven een vijftigtal fraaie
brieven bewaard, die van groot belang zijn
voor de kennis van zijn persoon, maar ook
van het westerse, kerkelijk leven ca. 400,
vooral de liturgie, iconografie en architectuur. Daarnaast zijn er 3 5 meestal in hexameters geschreven gedichten, waarvan er veertien gewijd zijn aan de heilige martelaar Felix
en twee dramatische, aan Ausonius gerichte
uiteenzettingen over tegenstellingen en strij d
tussen de oude cultuur en het j onge christendom.
Paulinus hoort tot een niet onaanzienlijke
groep westerse, uit families van rijke grootgrondbezitters afkomstige, in de letterkunde
geschoolde christenen, die op het einde van
de 4e eeuw kozen voor een leven als > asceten.
Ongetwijfeld vonden zij aanleiding daartoe
in hun afkeer van het stedelijke klimaat en
van het op zijn retour zijnde `oude geloof
aan de goden. Daarnaast lokten de mysteries
van het Christendom en het consequente
voorbeeld van de bewonderde asceten, maar
ook de veel geprezen eenvoud van het landleven. Velen verkochten het grootste deel van
hun bezit en trokken zich terug op een kleine
rest van hun land, waar zij met gelijkgezinden — in grote eenvoud biddend, lezend, studerend, maar ook elegant met vrienden corresponderend — arm en onthecht leefden.
Wie met een sprekend voorbeeld van dit
landleven kennis wil maken leze Sulpicius'
Dialogen (vert. Monnich) . Enkelen, zoals
Paulinus en Theresia, gingen een stap verder
en wijdden zich ook aan pastorale zorg.
Afbeeldingen van Paulinus komen voor in
het Martyrologium van Zwiefalten (miniatuur ca. Ilos) en op een Sint-Clara-predella
in het museum te Vich (paneel 1415) . Een
17e-eeuwse, zilveren portretbuste in de dom
te Nola toont de bisschop zegenend. In de
Tagliche Erbauung eines wahren Christens van
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Giulini (Wenen/Augsburg 1753-5) draagt
Paulinus als attributen op een gravure naar
Baumgartner schoffel, korf en kan (wellicht
verwijzingen naar het landleven) .
Bouma vertaalde het gedicht Epithalamium
van Paulinus in 1968: een huwelijksgedicht
geladen met bruidsmystieke elementen
(>maagden) .
Bouma 1968; Fabre 1949; Goldschmidt 1940; Gorce 1959; Monnich 1967; Muys 1941; Prete 1964.

P E L G R I M S- heiligen

werden vooral in de
middeleeuwen geeerd en gewaardeerd als degenen die gestalte gaven aan de idee dat het
leven van de christen een doortocht is naar
het uiteindelijke bestaan met Jezus in God.
Uitspraken over deze levenswijze, die door
Jezus werd gepredikt en voorgeleefd, zijn in
het Nieuwe Testament legio: Mar. 12,14 (de
weg van God); Hand. 9,2 (christendom is een
weg). Ook joodse voorbeelden hadden invloed; men denke vooral aan Abraham (Gen.
12,1 -6) en Jakob (Gen. 3 5,1 -6) en aan Jeruzalem als enig bedevaartcentrum (Dent. 16,16
en Ps. 84 en 120-34) en als eschatologische
eindbestemming voor alle volkeren (Jes.
2,2 -5). Nieuwtestamentische teksten zoals i
Petr. 2,11 (christenen als 'vreemdelingen en
ballingen') wezen op 's mensen leven als een
passage hier op aarde. Nog belangrijker waren Jezus' woorden in Joh. 4,20-24, in het
licht waarvan de opgelegde verplichting om
God `in geest en waarheid' te aanbidden —
tegen de bedoeling van de tekst in — overgedragen werden op meerdere heilige plaatsen,
zoals Betlehem, Nazaret, Tabor, Jeruzalem,
Rome, Santiago en Lourdes.
Motieven voor pelgrimage waren naast
anticipatie op het te bereiken, uiteindelijke
heil: samenkomen met veel andere christenen, afsmeken van gunsten, en — vaak ver-

plicht en opgelegd na zware vergrijpen —
boete doen. Een grote stimulans aan het pelgrimeren gaf de Iro-Schotse idee van de 'peregrinatio pro Christo' (>>Bonifatius, Brandaan, Willibrord) . Tegen misbruiken tij dens
pelgrimages werd vanaf »Gregorius van Nyssa (ep. 2,17) tot aan de auteur van de Imitatio
Christi (1,23) en Erasmus (Lof der zotheid) gefulmineerd.
Graag werden grote, belangrijke, voorbeeldige pelgrims en heiligen, die tijdens hun
pelgrimage omgekomen waren, door pelgrimerende en thuisblijvende christenen vereerd. Men denke aan bekende heiligen zoals
Jakobus de Meerdere (Santiago), aan >>Alexius, » Christoffel of » Jodocus; en minder bekende zoals >Julianus Hospitator; Guido van
Anderlecht (ca. l000), zoon van een Brabantse boer, die tijdens een refs naar Rome en
Jeruzalem ziek werd en thuis gekom.en stierf;
de Schot Ludanus (in 1202 op terugreis nit
Rome in Sankt Lotten in de Elzas overleden),
Richard de Angelsaks en zijn zonen (>>Jodocus), de Ier Koloman van Stockerau (als spion
verdacht in 1012 bij Wenen gepakt en opgehangen), de pelgrim en eremiet Reiner van
Pisa (ca. 1140), de legendarische Sebald (tijd
onbestemd), Bona van Pisa (een vrouw die
ca. 1190 zowel Jeruzalem als Santiago bezocht), Michelina van Pesaro (die ca. 1340 op
de Kalvarieberg to Jeruzalem extases beleefde) of Sabina van Sens (met haar halfbroer
Sabinianus van Troyes opvolgster van de
vroegchristelijke predikanten die Tangs de gemeenten pelgrimeerden; tijd onbestemd; #asceten) .
De dracht van de zwervers is op de afbeeldingen altij d een pelgrimskostuum en
breedgerande hoed, staf, vaak met kalebas
(voor water), reistas of tasje voor officiele documenten (nodig voor ontvangst in hospitia
en voor het verkrijgen van het bewijs dat
men de opgedragen refs had volbracht). De
Santiago-schelp (coquille) op hoed, gewaad
en tas gedragen, werd geleidelijk aan van lokaal distinctief tot algemeen pelgrimsteken.
Daarnaast hadden talloze andere bedevaart-
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plaatsen hun eigen, in metaal of (goedkoop)
git uitgevoerde pelgrimstekens (bijvoorbeeld
dat van de Drie Koningen te Keulen en een
teken van Sint »Ontcommer, in 1979 bij Reimerswaal gevonden; een grote collectie in het
Catharijneconvent te Utrecht).
De naam `pilgrim fathers' voor de Hollandse en Engelse emigranten op de Mayflower in 1620 naar de Nieuwe Wereld (Plymouth in Massachusetts) is hun pas in de
latere, 18e-eeuwse geschiedschrijving toebedeeld en gaat terug op Hebr. 11,13 (`vreemdelingen en passanten op aarde').
De auteur van de Guide du Pelerin (Aimery
Picaud wellicht uit Parthenay-le-Vieux)
noemt in de Liber Sancti Jacobi (12e eeuw) de
belangrijkste heiligen, die men op de route
naar Santiago vereert. De encyclopedische jezuiet Gretser. beschreef in zijn De sacris et religiosis peregrinationibus, Ingolstadt 16o6, reeds
alle heilige en religieuze pelgrimsroutes en
-plaatsen met hun aldaar vereerde heiligen.
.

Camm 1910; Levison 1946; Roussel 1 954.

zijn twee vrou
wen uit een groep van zes christenen die op 7
maart 202/03 te Carthago onder de vervolging van keizer Septimius Severus als martelaren stierven. Vibia Perpetua, gehuwd en pas
moeder geworden, was 22 jaar, van voorname stand, ontwikkeld en nog catechumeen
(nog niet gedoopte christen) . Felicitas, haar
slavin, die zwanger was, beviel juist voor de
terechtstelling. Met deze vrouwen waren vier
mannen: de slaaf Revocatus, Saturninus en
Secundulus, ook catechumenen, en Saturus,
de priester en leraar die zich vrij willig bij de
groep voegde. Perpetua's vader, die haar met
haar zoontje in de gevangenis bezocht, kon
haar niet tot andere gedachten brengen. Na
een verhoor werd Perpetua `ad bestias' ver-
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oordeeld (voor de wilde dieren geworpen) .
Een wilde stier nam haar op de horens en
wierp haar in de lucht. In haar extase bemerkte zij daarvan niets. Tenslotte hielp zij zelf de
beul haar keel te doorboren.
De Passio Perpetuae et Felicitatis, een van de
fraaiste vroegchristelijke Latijnse documenten, die een uitstekend beeld geeft van de leefwij ze en gedachtenwereld van Afrikaanse
christenen uit deze periode, bevat naast een
inleiding en een korte epiloog, mogelijk van
de hand van Tertullianus (eerste decennia van
de 3e eeuw), een passage uit het dagboek van
Perpetua, een eigenhandig opgetekend visioen van Saturus en het ooggetuigeverslag
van de terechtstelling.
De aantr_ekkelijkheid van de Passio is te danken aan de compositie, de levendige verbeeldingskracht van Perpetua en Saturus, aan de
onverwachte metaforen, nog zo vol van antick sentiment, waarin toch de christelijke
beleving wordt uitgedrukt, en aan de verrassende vanzelfsprekendheid waarmee men
pijnlijke momenten tussen dood en leven
vreugdevol beleeft. Aan de ene kant ziet men
in de Passio de aardse gemeente met bedienaren en onderlinge relaties functioneren, aan
de andere kant denkt men zich in de verbedding van de dramatis personae reeds aanwezig in de hemelse liturgie, waarbij zij zich
betrokken weten en waarnaar zij verlangen.
Wreedheden uit het circus verliezen daarbij
hun navrante kanten.
Relieken van Perpetua worden bewaard te
Beaulieu-sur-Dordogne (Correze), BerryBouy en Vierzon (beide bij Bourges). Vanouds was zij patrones van jonge moeders.
Soms is een stier het attribuut van Perpetua.
Haar feestdag is in het Westen 6 maart en in
het Oosten 2 februari en 4 maart.
De bewondering voor de martelaressen
blijkt uit het felt dat hun graf, dat men in
1906 met een inscriptie terugvond, in de
voornaamste basiliek van Carthago stond;
dat zij genoemd worden in de oudste martyriologia en dat Perpetua als eerste martelaar
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Het eerste visioen van Perpetua,
detail van de sarcofaag van
Quintana-Bureba (Burgos),
waarschijnlijk uit de 4e of Se
eeuw. Museo Arquelogico,
Burgos. Perpetua zag voor
haar marteldood haar lijden als
een moeilijk to bestijgen ladder
ten hemel, waar haar echter de
heerlijkheid zou wachten. In
het midden de ladder met
stekelige punten; daaronder de
slang, teken van bedreiging.
Links Perpetua; rechts haar
begeleider, de priester Saturus
die de overwinning al behaald
heeft (in de pose van een
klassieke, triomferende held in
een geopende kist; vgl. ook
Noach in de ark op vroegchristelijke sarcofagen). Boven

tekens van licht. Hier is het
oudste voorbeeld van een scene
uit een Passio, opgenomen
onder oud- en nieuwtestamentische scenes op een
vroegchristelijke sarcofaag.

Jacques Callot, Visioen van
Perpetua, gravure, 1636.
Hoewel zeker onbekend met
de Spaanse sarcofaag, beeldde
Callot twaalf eeuwen later het
visioen vrijwel op gelijke wijze
uit.

PESTHEILIGEN

op een sarcofaag te midden van oud- en
nieuwtestamentische scenes werd afgebeeld
(sarcofaag 4e/Se eeuw uit La Bureba, in het
Museo Arqueologico te Burgos) . Het laatste
betreft de episode uit het eerste visioen van
Perpetua, waarop ook Augustinus in preken
op haar feestdag — in zijn tijd op de sterfdag, 7
maart — graag terugkwam en waarin zij een
smalle, gevaarlijke, door een draak bewaakte
hemelladder ziet. Saturus heeft deze al bestegen en moedigt Perpetua aan te volgen.
Alle wezenlijke elementen van deze passus
bevinden zich op de uitzonderlijke iconografische compositie van deze sarcofaag.
Beide vrouwen vindt men verder op een
mozalek uit de 6e eeuw in de San Apollinare
Nuovo te Ravenna. De martelingen werd afgebeeld op een miniatuur in het ioe-eeuwse
Menologion (gebedenboek) van keizer Basilius 1 i . Een Perpetua-cyclus met acht scenes
op een Catalaanse altaarvoorkant (frontal) uit
de 14e eeuw bevindt zich in het Museo de
Arte de Cataluna te Barcelona (geloofsbelijdenis, arrestatie, bezoek van de vader, visioen
met de hemelse ladder, verhoor, folteringen,
discussie met haar vader en dood) . Een 19eeeuws Perpetua-beeld (met palm en kop van
de stier) van Felon siert de westgevel van de
Sainte-Perpetue te Nimes.
Bastiaensen 1988; Van Beek 1936; Cook 195 z; Dejardins 1953; Dronke 1984; Fridh 1968; Schlunk
1965; Vromen 1965.

PESTHEILIGEN werden aangeroepen tegen
besmettelijke ziekten. De belangrijksten waren: Anna, de moeder van Maria, de met melaatsheid bezochte Lazarus uit de parabel
(Luc. 16,20), > Antonius Abt, >Carlo Borromeo; > Christoffel, > Cosmas en Damianus,
Pirmin van Reichenau (vagant-missiebisschop in Frankrijk en Duitsland in de eerste
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helft van de 8e eeuw, en stichter van het
klooster te Reichenau; bekend om zijn Dicta
Pirminii, Uitspraken van Pirminius, een missie-handboek), »Rochus, Rosalia (haar relicken werden in 1624, een j aar met een vreselijke pestepidemie, te Palermo gevonden),
»Sebastianus en de maagden uit het gevolg
van > Ursula: Einbeth, Earbeth en Wilbeth.
De idee van de bescherming berustte op
het felt dat men de moeilijk verklaarbare
massabesmetting toeschreef aan pijlen, die
door engelen als straf op de mensen werden
afgeschoten. Heiligen zouden deze `wapens'
kunnen tegenhouden. Pas met Athanasius
Kircher (»Ignatius van Loyola) drong in de
17e eeuw het besef door dat micro-organismen de verspreiders van de ziekte zijn.
Vanaf de i 4e tot de 17e eeuw, de tijd waarin grote epidemieen Europa teisterden, werden talloze afbeeldingen van pestheiligen gemaakt, als apotropaelsche of ter verering en
aanroeping uitgestalde, devotionele objecten.
De attributen zijn ofwel een of meerdere pij-,
len (> Cosmas & Damianus, Sebastianus) ofwel een (openbarstende) pestbuil (»Rochus) .
De afbeeldingen waren beelden (De Mena
1756 in een nis in de San Nicolas to Bilbao,
voorstellende Lazarus uit de parabel: met
twee honden en een pestratel), schilderijen
(Bicci di Lorenzo, 19e-eeuws paneel, waarop
de wonderdoener Nicolaas van Tolentino
door God gezonden pestpijlen van de stad
Empoli afwendt, in de Collegiata te Empoli)
en veel grafiek (Pestblatter). Verwant met de
pestpijl is de idee, dat de straffende God zelf
(hij schiet pestpijlen of op stervende mensen
op een altaarretabel ca. 1495 in de Sebastianuskapel in de kerk te Ottingen, Nordlingen)
of de Drieeenheid veroorzaker zou zijn van
de ziekte. Om deze gunstig te stemmen werden tijdens epidemieen beloften gedaan om
Drievuldigheidskerken te bouwen, of richtte
men Triniteitszuilen op (kerk uit 1714-25 van
Prunner te Stadl-Paura in Oostenrijk).
Coudenhove 1958; Mollaret/Brossolet 1965;
Schreiber 1918.
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PIUS X

x was met de I 6e-eeuwse Pius v de
enige paus na »Coelestinus v die gecanoniseerd werd — daarnaast zijn er slechts zaligverklaringen. Hij werd als Giuseppe Melchiore
Sarto in 1835 te Riese in het bisdom Treviso
(ten noorden van Venetie) geboren als zoon
van een arme boerenfamilie. Na zijn priesterwijding in 18 8 werd hij gevormd door een
aantal jaren zielzorg in Tombolo en Salzano.
In 1875 volgde zijn benoeming tot kanselier
van de bisschop van Treviso en geestelijk
leidsman van het seminarie. Zijn carriere begon in 1884: hij werd bisschop van Mantua
en in 1893 door paus Leo xiii, die voor zijn
dagen — vooral op politiek en sociaal terrein
(encycliek Rerum Novarum 1891) en op het
gebied van de wetenschappen (Providentissimus Deus 1893) — zeer modern was, tot kardinaal en patriarch van Venetie benoemd.
Toen Leo xiii in 1903 stierf volgde een
conclaaf waarin voor het laatst in de geschiedenis een politiek veto (van Oostenrijk, tegen
de Fransgezinde staatssecretaris Mariano
Rampolla del Tindaro) een beslissende uitwerking had, zodat in plaats van Rampolla
Giuseppe Sarto als paus de Sixtijnse Kapel
verliet. Men had een vrome, intelligente, organisatorisch begaafde en met doorzettingsvermogen toegeruste man gekozen, die voor
en tijdens zijn pontificaat om zijn karakter en
levenswandel geprezen werd. De betekenis
van zijn pontificaat is echter zeer omstreden.
In elk geval heeft hij de onder zijn voorganger sinds de Verlichting weer geopende deur
naar de steeds meer geseculariseerde maatschappij voor minstens een decennium weer
gesloten en zich geheel volgens zijn interpretatie van de gekozen wapenspreuk `Instaurare
omnia in Christo' (het heelal in Christus onder een hoofd brengen', Ef. i, lo, verstaan als:
alles in Christus weer herstellen) aan binnenkerkelijke restauratie gewijd. Op politiek terrein riep hij spanningen op tussen de Heilige
Stoel en Rusland, Duitsland, Frankrijk,
PI U S

Spanje, Portugal en de Verenigde Staten (hij
weigerde eens president Th. Roosevelt te
ontvangen) en riskeerde een vergaand isolement. Hoewel bekend als 'vriend der armen'
veroordeelde hij opkomende pogingen tot
structurele , maatschappelijke veranderingen
ten voordele van paternalistische caritas. Het
meest bizar waren zijn maatregelen tegen een
(uiteraard vermeend) complot van `modernistisch' gezinde vernieuwers van de wetenschap, vooral die van de filosofie en de theologie. Lieden die andere dan neoscholastieke
(»Thomas van Aquino) wegen op deze terreinen insloegen, zoals Maurice Blondel (Histoire et dogme. Les lacunes philosophiques de l'exegese moderne 1904), Lucien Laberthonniere,

Eduard le Roy, Alfred Loysy, Friedrich von
Hugel, George Tyrrell, Ernesto Bounaiutti
en vele anderen werden in 1907 door een decreet Lamentabili (65 als agnosticistisch,
immanentistisch of atheistisch verworpen
stellingen) en een encycliek Pascendi
veroordeeld. Aanpassing van de christelijke
leer aan de moderne ideeen werd geblokkeerd, en door zogenaamde 'integralisten'
werd een beschamende en venijnige ketterjacht ontketend (in Nederland bijvoorbeeld
door Maria Antonius Thompson in de Maasbode), waardoor menig eerlijk onderzoeker
werd achtervolgd en monddood gemaakt
(bijvoorbeeld bier te lande de exegeet Henricus A. Poels) . In 1910 kregen alle priesters en
neomisten de verplichting opgelegd de
`anti-modernisteneed' te zweren (geen van de
in Lamentabili veroordeelde stellingen te zullen onderschrijven en leren; pas opgeheven in
1967) .
Binnenkerkelijk trof Pius maatregelen ter
verbetering van de priesteropleiding en de
parochiezielzorg, steunde de opkomende
`Katholieke Actie' (deelname van katholieken aan de pastoraal onder het wakend oog
van de hierarchie), paste de Vaticaanse bureaucratie aan aan het opkomend kerkelijk
centralisme en leidde de verbetering en recodificatie van het kerkelijk recht in. Onder de
vele liturgische vernieuwingen valt vooral
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zijn decreet uit 1905 op, over de veelvuldige
communie, waarin hij met succes de gelovigen aanspoorde niet slechts met Pasen of op
hoge kerkelijke feestdagen de communie te
ontvangen, maar liefst dagelijks, en dat nit
1906 over de vervroegde kindercommunie,
waarin hij de leeftijd waarop kinderen voor
het eerst zouden communiceren vervroegde
van 13 of 14 jaar naar 6 of 7 jaar. Ongetwijfeld waren deze decreten in de katholieke
Kerk mede aanleiding tot het ontstaan, in de
daaropvolgende decennia, van een zeer diepe
eucharistische vroomheid, die de grondslag
werd van zoveel bloei en vernieuwingen in
de loop van de 20e eeuw. Pius x stierf enkele
weken na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en werd opgevolgd, niet — zoals
algemeen een tijd lang verwacht werd — door
kardinaal Rampolla (die stierf in december
1913), maar door de verlichte kardinaal Lorenzo Prospero Lambertini als Benedictus
x l v . In 1951 volgde Pius' zaligverklaring en
in 1954 de canonisatie door Pius x 1 i, een van
de 3 3 heiligverklaringen onder diens pontificaat. Pius x wordt gevierd op 3 september.
De doorwerking van Pius x op het terrein
van de kunsten is minimaal geweest. Zijn afbeelding, zo vaak te vinden in populaire,
weinig kritische, maar in de eerste helft van
de eeuw stukgelezen biografieen en op zoetelij ke devotieprentj es, gaat terug op enkele authentieke portretten: een wat bolrond gemoedelijk gezicht met lieve ogen. Enkele
werken reflecteren eerder het binnenkerkelijke karakter van Pius' pontificaat dan een eigentijdse kunstzinnige inspiratie.
Momme Nissen, Paus Pius X,
schilderij, waarschijnlijk begin
Zoe eeuw, in het HeiligKruisklooster te Keulen.

Daly 1980; Derely 1951; Hermelink 1949; Latourette 1958-62; Ouwendijk 1951; Pernot igio;
Poulat 1969; Rogier 1970.
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POLYCARPUS

moet volgens berichten van zijn eigen leerling »Irenaeus van Lyon en die van de kerkhistoricus
Eusebius van Caesarea (ca. 323) een leerling
van de apostelen geweest zijn. Vooral met
Johannes zou hij in nauw contact hebben gestaan. Rond 1 io onmoette Polycarpus in zijn
bisschopsstad »Ignatius van Antiochie (Syrie),
die via Smyrna gevankelijk naar Rome gevoerd werd. Hij maakte diepe indruk op de
gevangene, die dan ook vanuit het verderop
gelegen Troas (bewaard gebleven) brieven
aan de gemeente van Smyrna en aan diens
bisschop schreef. Van Polycarpus zelf moeten
ook veel brieven aan Kleinaziatische gemeenten uitgegaan zijn. Slechts die aan de gemeente van Filippi is bewaard, en dan nog in een,
waarschisjnlijk uit twee brieffragmenten samengestelde redactie. In 154/55 was Polycarpus te Rome om daar bisschop Anicetus te
ontmoeten en met hem te proberen een uitweg te zoeken in de meningsverschillen tussen een groot deel van de gemeenten in het
Oosten en die van het Westen over de datum
waarop Pasen gevierd moest worden: het
Oosten hield vast aan de joodse datum; het
Westen aan de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. De kwestie was hoog
opgelopen; niet zozeer omdat er wellicht accentsverschillen in theologie in meespeelden
(nadruk op Jezus' lijden of op zijn opstanding), maar vooral omdat er een gezagskwestie aan tee grondslag lag (»Irenaeus). Beide
bisschoppen bleven op grond van argumenten op hun standpunt staan, maar gingen in
vrede uiteen. Polycarpus zou in Rome ook
de volgelingen van de gnosticus Valentinianus en die van de niet-orthodoxe exegeet
Marcion hebben bestreden. Waarschijnlijk
rond 15 S is hij in het stadion te Smyrna de
marteldood gestorven. Van zijn dood bestaat
een verslag, het Martyrium Polycarpi, dat gebaseerd is op de oudste bewaard gebleven
martelaarsakten (»martelaren) . Dit werkje is
POLYCARPUS VAN SMYRNA

in 156 in de vorm van een brief verzonden
aan de gemeente Philomenion in het hart van
Klein-Azie (ten noordoosten van Antiochie
in Pisidie). Daarin wordt vooral de nadruk
gelegd op de navolging van de martelaar van
Jezus tot in diens dood.
Een oude traditie wil dat Polycarpus ca.
Too door de apostel Johannes tot bisschop van
Smyrna gewijd is. Christenen zouden zijn relieken na zijn dood verzameld hebben om ze
te begraven en jaarlijks op de begraafplaats
zijn (hemelse) geboortedag te vieren. Zijn
feest wordt in het Oosten op 23 februari (zijn
sterfdag?) en in het Westen op 26 j anuari gevierd. De oudste afbeelding van Polycarpus is
die aan de mozaiekwand ca. 500-36 van de
San Apollinare Nuovo te Ravenna (met grijze spitsbaard en martelarenkroon) . Later
droeg hij meestal een ronde baard zoals op
fresco's ca. 1200 in de Karanlik Kilisse te Goreme (Turkije) en ca. 1380 in de kerk te Ravanica (Servie). Zijn marteldood door onthoofding, naast het vuur waarin hij eerder
ongedeerd was gebleven, werd uitgebeeld op
een miniatuur ca. 995 in het Menologion (gebedenboek) van Basilius ii . In het Westen
toont een 13 e-eeuws glasraam in de kathedraal te Lyon hem op reis in bisschoppelijk
gewaad. Triga schilderde op een nogal pompeus werk ca. 1730 in de San Clemente te
Rome de ontvangst door Polycarpus van Ignatius die zich ontscheept.
Von Campenhausen 1957; Clarke T93o; Klijn
1966.

vier gekroonde
(martelaren), leenden deze naam vanaf de 6e
eeuw aan een in de 4e en Se eeuw te Rome
gebouwde, christelijke basilica op de Mons
Coelius. De Legenda Aurea vertelt als volgt de
middeleeuwse versie van hun niet zo bijster
interessante verhaal. Vier mannen, Severus,
QUATTUOR CORONATI,
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Severianus, Carpophorus en Victorinus, werden op bevel van Diocletianus met gesels met
daaraan loden ballen doodgeslagen. Toen na
lange tijd hun namen vergeten waren, openbaarde God dat men hen toch nog onder de
namen van vijf andere martelaren vereerd
had: Claudius, Castorius, Simplicius, Nicostratus en Symphorianus. Die waren twee
jaar na hen de marteldood gestorven. Die vijf
mannen waren begaafde beeldhouwers, die
hadden geweigerd op Diocletianus' bevel een
afgodsbeeld te vervaardigen en ervoor te offeren. Daarop werden ze ca. 287 in loden
doodskisten opgesloten en in zee geworpen.
`Paus' Melchiades (te weten de Afrikaan Miltiades, bisschop van Rome 310 -14) bepaalde
toen dat de eerste vier onder de naam van de
laatste vijf vereerd zouden (blijven) worden
en `de vier gekroonden' zouden heten. Maar
dit laatste gebeurde voor men hun precieze
namen te weten was gekomen, en (zo) bleef
het gebruik bestaan om hen de `vier gekroonden' te noemen. Aldus de Legenda.
Achter deze naam en het eraan verbonden,
merkwaardige verhaal gaat een hagiografisch
probleem schuil, waarvoor geen eensluidende oplossing gevonden werd. De kern van
het probleem ligt waarschijnlijk in het feit dat
gegevens over twee groepen martelaren, die
het Romeinse martyrologium op 8 november vermeldt, vermengd werden: een groep
van vijf, bestaande uit Pannonische steenkappers die weigerden een Asclepiusbeeld te maken en te aanbidden, en een groep van vier
andere martelaren.
Sommigen menen dat de vier oorspronkelijk Romeinse martelaren waren, die begraven werden op een coemeterium aan de Via
Labicana (ten noorden van de Mons Esquilinus) en die al in 3 54 in een martelaarskroniek,
Depositio Martyrum (Begrafenis der martelaren), opduiken. In de 5 e eeuw werd aan hen
de basilica op de Coelius toegewij d en later
ontstond een met fantasie aangevulde Passio,
waarin over hun martelaarschap in Pannonie
wordt gesproken. Anderen zeggen dat de
vier Pannonische martelaren al vanaf de 4e
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eeuw op de Coelius te Rome vereerd werden. Maar pas in de 6e eeuw werd hun gebeente naar Rome gebracht en aan de Via
Labicana bijgezet. Men noemde hen de `quattuor coronati'. Toen een Passio opdook,
waarin sprake was van vijf martelaren,
noemde men de vijfde Simplicius; men bleef
echter spreken van `de vier gekroonden'.
Weer anderen beweren dat vier van de vijf
Pannonische martelaren, die al vanaf de 4e
eeuw te Rome aan de Via Labicana begraven
waren en vereerd werden, met vier anonieme
Romeinse martelaren gelijkgesteld werden,
die op dezelfde plaats onder de naam `quattuor coronati' bekendheid genoten. Over hen
ontstond een uitgebreide versie van de Passio.
Toen later de Passio der Pannoniers bekend
werd, voegde men er, om de verwisseling
goed te praten, een aanhangsel aan toe, waarin de vier anonieme Romeinen de namen
kregen van vier der Pannoniers. Tenslotte is
er de mening dat de `quattuor coronati' vier
van de vijf Pannonische martelaren zijn die
volgens een oude Passio onder Diocletianus
de marteldood stierven. Hun verering op een
plaats bij de Via Labicana die `ad duas lauras'
(bij de twee laurierbomen) heet gaat terug tot
in de 4e eeuw. Het is niet bekend waarom
hun cultus vanuit Pannonie naar Rome verplaatst werd en waarom het er vier waren.
Pas toen de verering naar de Coelius verplaatst werd, ontstonden de groepsnaam
`quattuor coronati' en de (vier) eigennamen:
Castor(ius), Symphorianus (Sempronianus),
Claudius en Nicostratus. In de Se/6e eeuw
werd hun gebeente naar Rome overgebracht
en door pelgrims vanaf de 7e eeuw vereerd.
In deze tijd ontstond de Passio. Omdat men
constateerde dat het vijf martelaren betrof,
werd deze uitgebreid om duidelijk te maken
dat de `quattuor coronati' andere martelaren
waren dan de vijf Pannonische.
Naast deze meningen zijn er nog speculaties over de herkomst van de benaming
`quattuor coronati', waarbij men gedacht
heeft aan een verbastering van `quadratarii'
(steenhouwers), van `cornicularii' (onder-
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Nanni di Bianco, De vier
gekroonde martelaren, beeldhouwwerk, ca. 1410, in de
kapel van de timmerlui en de
steenhouwers in de kerk Or
San Michele te Florence.

scheiden soldaten die een hoorntje als insigne
op de helm dragen), van Koronides (zoon
van Koroonis, de moeder van Asclepius) en
zelfs van Crotoniates (inwoners van Croton,
een stad der Brutti in Zuid-Italie).
Van de Pannonische groep vertelt de Passio
dat zij wel een zonnegod wilden maken,
maar geen Asklepiosbeeld. Daarop geselde
men hen en zette hun kronen met scherpe
punten op het hoofd, waarna zij in een,rivier
verdronken werden. Een zekere Nicodemus
vond na 42 dagen hun lijken en verborg deze.
Daarbij wordt van de toegevoegde Simplicius verteld dat hij, bekeerd, door een eveneens gevangen gezette bisschop Cyrillus van
Antiochie gedoopt was. De Romeinen, van
wie alleen de Legenda Aurea de namen geeft,
waren wellicht soldaten die Asklepios weigerden te vereren en daarom doodgegeseld
werden. Men wierp hun lijken voor de honden. >Sebastianus echter en bisschop Miltiades
wisten ze te begraven. De 'quattuor coronati'
werden patronen van de steenhouwers, metselaars en architecten. Hun verering verbreidde zich via de ateliers en bouwketen over een
groot deel van Europa. Men viert hen op 8
november.
Afbeeldingen die aangewezen worden uit
het eerste millennium zijn hoogst onzeker:
fresco's uit de Se eeuw in de San Senatore te
Albano en uit de 8e eeuw in de Santa Maria in
Cosmedin te Rome. Pas een bijschrift op een
miniatuur ca. 1100 -3 5 in het Martyrologium
van Zwiefalten, waarop zij met steenhamers
in de handen staan afgebeeld, biedt zekerheid.
Uiteraard werden zij ook gekroond afgebeeld, zoals op een fresco ca. 1405 in de Sant'
Esuperanzio te Cingoli (Midden-Italie). Nanni di Bianco zette hen ca. 1410 als vier ernstig
kijkende getoogde mannen in een nis bij elkaar aan de Or San Michele te Florence. In de
16e eeuw vervaardigde Gaetano in de San
Marco te Venetie mozaieken I 597/99 naar tekeningen van Tintoretto. Vaak werden zij
ook met Maria afgebeeld zoals op het zegel
1651 van de Bauhiitte van de Sankt Stephansdom te Wenen.
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Cycli met de Pannoniers komen voor op
reliefs 13 62 van navolgers van Giovanni di
Balduccio in de San Pietro in Ciel d'Oro te
Pavia, een 16e-eeuwse Vlaamse triptiek (met
grisailles van de vier heiligen op de zijluiken)
in het Musee Communal te Brussel en een
schilderij 1624 van De Crayer in het museum
te Lille. Afgebeeld werden de bekering en de
doop van Simplicius, het bevel tot het maken
van het beeld en de daaropvolgende weigering Asclepius te aanbidden, het verdrinken
van de martelaren in loden kisten en de lichamen voor de honden. Een cyclus, waarop
de verhalen van de twee groepen dooreen
lopen, vindt men op een schilderij 1624 van
Francken ii de Jongere in het Kon. Museum
voor Schone Kunsten te Antwerpen (vijf heiligen die weigeren een Asklepiosbeeld te maken) . Op de aan Raffaelino da Reggio toegeschreven fresco's uit het begin van de 17e
eeuw in de Cappella San Silvestro te Rome
treft men op de linkerwand de verhalen van
de Pannonische en op de rechterwand die van
de Romeinse martelaren. Op het fresco 1623
van Giovanni da San Giovanni in de absis
aldaar ziet men vier scenes met betrekking tot
de Romeinen boven en zeven met betrekking tot de Pannoniers onder.
Amore 1965; Colombier '1952; Delehaye 1914;
Demeter 1961; Faldi 1951; Kirsch 1917.

die het epitheton
`apostel der Franken' heeft gekregen, werd
ca. 438 geboren als zoon van de Gallo-Romeinse Aemilius, graaf van Laon, en van de
heilige Cil(i)n(i)a. De heilige Principius, bisschop van Soissons, was zijn oudere broer.
Beiden stonden in relatie tot de dichter-bisschop en schoonzoon van keizer Avitus, Sidonius Apollinaris van Clermont-Ferrand.
Remigius moet een uitstekende opleiding
REMIGIUS VAN REIMS,
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hebben genoten, reden waarom hij, jonger
dan volgens de concilie-voorschriften was
toegestaan, op 22-jarige leeftijd tot bisschop
van Reims werd gekozen en gewijd. Vanaf
diens troonsbestij ging in 481 beinvloedde
Remigius de Frankische koning Clovis
(Chlodwig).
Clovis, leider van de Salische Franken, had
niet alleen de Romeinse generaal Syagrius
verslagen en de Romeinse domeinen bij zijn
rijk gevoegd, maar ook de Ripuarische Franken langs de Rijn en, dieper Germania in, de
Thuringers onderworpen. Zijn rijk strekte
zich aldus uit over grote gebieden ten westen
en ten oosten van de Rijn. De invloed van
Remigius alsmede Clovis' huwelijk met een
christin, de Bourgondische prinses Clotilde,
dochter van koning Chilperich, leidden tot
Clovis' doop in de kerstnacht van 498/99 te
Reims (?). In de slag bij Vouille in 507 versloeg hij de Visigoten (»Ermenegild), waardoor ook Aquitanie (Gallie ten zuiden van de
Loire) praktisch geheel in zijn macht kwam.
De grondslag voor Frank(en)rijk was aldus
gelegd.
Remigius wijdde zich, nadat hij hun koning gedoopt had, geheel aan de christianisering van de Franken. Hij was het die door de
oprichting van een aantal belangrijke bisdommen en het bijeenroepen van een synode
(5 1 4; waarschijnlijk te Reims) het fundament
legde voor de kerkelijke organisatie van het
rijk. Het belangrijkste document dat Remigins naliet was zijn testament, dat in een kortere en in een (later aangevulde) langere versie bewaard bleef. Kort na zijn dood in 533
werd een Vita geschreven, die verloren ging.
Aan de historische waarde van een biografie
ca. 710 en een van bisschop Hincmar van
Reims ca. 878 wordt getwijfeld. Gregorius
van Tours vertelde ca. S 8o in het tweede deel
van zijn Historia Francorum het verhaal van
Clovis' doop. De heilige Clotilde trok zich na
de dood van Clovis in S 11 terug in een klooster bij het graf van >>Martinus van Tours.
Hincmar vertelt een legende. De heilige
Geest bracht in de gedaante van een duff Re-
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migius uit de hemel de ampul met de olie,
waarmee Clovis na zijn doop gezalfd moest
worden. De olie in de ampul, tot 1 793 bewaard in de abdij van Saint-Remi te Reims,
raakte later nooit op. De Legenda Aurea bericht dat Remigius' geboorte op oudtestamentische wij ze met een verwij zing naar de
grote taak van het kind door een engel werd
aangekondigd aan Montanus, een blinde
kluizenaar. Deze ging naar de oude moeder
Cilinia en verzocht haar, als het kind geboren
zou zijn, haar moedermelk over zijn ogen te
sproeien. Toen zij dat deed, was de blinde
man genezen. Ook bezocht Remigius eens
een familielid Celsus. Toen men bemerkte
dat de wijn op was zegende hij het vat, dat
daarop overstroomde. Remigius zou zieken
genezen en doden opgewekt hebben, en vogeltjes aten van zijn tafel. Vermakelijk is het
verhaal over Genebaldus, een aangetrouwde
neef van Remigius. Toen deze met zijn
vrouw besloten had om over te gaan tot een
geestelijk leven en hun huwelijk te beeindigen, maakte Remigius hem tot bisschop van
Laon. Zijn gewezen vrouw bezocht vaak Genebaldus' preken. Eenmaal werd daarna de
liefde het gewezen echtpaar de baas. Toen de
vrouw enige tijd later zwanger bleek en men
dit de bisschop meldde, zei hij dat zij het kind
`Rover' moest noemen, want het was tijdens
een `rooftocht' verwekt. Nog was hun boete
om de wandaad niet voorbij, of het euvel
deed zich opnieuw voor. De vrucht was deze
keer een meisj e, dat van haar bisschoppelijke
vader de naam `Vosje' kreeg. Genebaldus
ging naar Remigius die hem zeven j aar boete
in een kluis oplegde. Voorbeeldig berouw
was er de oorzaak van, dat een engel de boetetijd verkortte en Remigius zijn neef weer in
zijn ambt herstelde. `Rover' werd na de dood
van zijn vader bisschop van Laon en leefde als
een heilig man.
Remigius' betekenis voor de Westeuropese
cultuur blijkt uit zijn invloed op de eerste
Frankische christen-koning. Ongetwijfeld
ligt in de legende van de ampul een van de

grondslagen verwoord van het sacrale, op de
theologie van het Davidische koningschap
gefundeerde middeleeuwse koning/keizerschap. Daarin waren vanaf de Capetingische
en Karolingische vorsten politieke functie en
(bijna sacramenteel) kerkelijk ambt versmolten, met alle goede en slechte gevolgen van
dien. In Remigius' Vita zijn aan de evangelieverhalen (bijvoorbeeld de doop en de bruiloft
van Kana) parallelle elementen te bespeuren,
zoals ook in de Vitae van andere grote heiligen zoals >>Martinus en >>Franciscus.
Remigius' relieken rustten tot 1 049 in de
genoemde abdijkerk; daarna in de tussen
1211 en 1300 gebouwde kathedraal. Hij is de
patroon van Reims (de naam van de stad gaat
etymologisch terug op Remigius) en van talloze Franse kerken, en wordt ook in Italie
vereerd. Men ziet hem als beschermer tegen
pest, andere besmettelijke ziekten en koorts.
Zijn feestdag is i oktober; te Reims viert men
meerdere feesten. Ook koning Clovis is lokaal als heilige vereerd, echter nooit opgenomen in officiele heiligenlijsten.
Remigius werd afgebeeld in bisschoppelijk ornaat (>>clerici); zijn attribuut is meestal
`la sainte ampoule': beelden ca. 1 1 75/ 8 o aan
de westfacade te Reims, in het SuermondtMuseum te Aken en ca. 1 S So in de kerk te
Weiler. Samen met de oudere patronen van
Reims, Calixtus (bisschop van Rome ca. 220)
en Nicasius (bisschop van Reims, gestorven
407) vindt men hem aan het noordelijk Calixtusportaal te Reims; samen met Clovis en
Clothilde staat hij midden in de 13e-eeuwse
koningsgalerij aan de westfacade aldaar.
Cycli treft men aan op twee 13 e-eeuwse
glasramen te Chartres en op reliefs aan het
zojuist genoemde portaal te Reims. Een
handschrift ca. 13 50 in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met Vie de Saint Remi, door
Richier geschreven, bevat talrijke illustrerende miniaturen. Uitgebreid is de cyclus op de
tien tapijten, in 1531 vervaardigd in opdracht
van bisschop Robert de Lenoncourt, in de
abdijkerk te Reims. Uitsluitend politieke betekenis, in de zin van verheerlijking van het

ROCHUS

Franse koningschap, hebben de 17e-eeuwse,
Brusselse tapijten in het Musee des Gobelins
te Brussel en de vijf schilderijen 173 5-3 8 van
Natoire uit Chateau La-Chapelle-Godefroy,
nu in het Musee de Troyes. Van de afzonderlijke afbeeldingen zijn uiteraard de politiek
geladen scenes van de doop en de zalving het
talrijkst: bijvoorbeeld een relief 1220 -3o aan
het zuiderportaal te Chartres en miniaturen
in de middeleeuwse, Franse historische
werken zoals Les grandes chroniques de France,
Les chroniques de Hainault en La vie de Saint
Denis. Ca. 1 S So schilderde Sicciolante een
fresco en Jacopino del Conte een altaarstuk
met de doop van Clovis samen met een groot
gevolg in de San Luigi del Francesi te Rome.
Clovis werd voorgesteld als koning met
scepter en kroon (grafmonument 1220-30 uit
de Sainte-Genevieve, nu in de Saint-Denis te
Parijs), soms als een ridder met harnas (bronzen beeld na 1519 aan het grafmonument van
Maximiliaan, die van hem meende of to stammen, in de Franziskanerkirche te Innsbruck).
Cycli met scenes uit zijn leven bevinden zich
op een serie tapijten ca. 1 468 met `L'histoire
du fort roy Clovis' uit Arras in de kathedraal
te Reims. Twee 15e-eeuwse beelden in de
Notre-Dame te Les Andelys (Eure) en een
marmeren beeld 1841 van Barye in de SainteMadeleine te Parijs tonen Clotilde als koningin. Een 12e-eeuws fresco in de crypte te
Chateau-Landon (Seine-et-Marne) beeldt
haar biddend of bij de viering van een mis;
een 15e-eeuwse miniatuur in het Missaal van
de Duke of Bedford toont Clotilde die Clovis
een standaard met drie 'fleurs de lis' aanreikt,
en een schilderij 1744. van Coypel in de kerk
te Clairvaux (Aube) haar mystieke vervoering tijdens het gebed. Een 16e-eeuws raam
in de Saint-Gervais te Parijs draagt een Clotilde-cyclus.
Bouman 1957; Boussinesq/Laurent 1933; Feray
1 959; Hinkle 1965; Kurth 1901; Paillard-Prache
1 959•
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zou in 1295 in Montpellier uit rijke
ouders geboren en in 1327 in diezelfde stad
gestorven zijn. Zowel het oudste biografische
relaas, de Vita breviora, als de in 1478 door de
Venetiaanse filosoof en politicus Francesco
Diego geschreven Vita zijn legendarisch. Het
verhaal gaat aldus. Na de dood van zijn ouders schonk de 20-jarige Rochus zijn bezit
aan de armen en was verder zijn leven lang
pelgrim en verzorger van pestlijders op de
wegen naar Rome. Te Piacenza werd hij in
1320 zelf getroffen door de ziekte. Hij werd
echter op wonderbare wijze genezen: zijn
hond bracht hem brood en een engel verzorgde zijn wonden. In 1322 in zijn vaderstad
teruggekeerd werd hij, getekend als hij was
door de pest, niet herkend, voor een spion
aangezien en in de gevangenis geworpen.
Daar stierf hij. God zelf grifte in de wand van
zijn eel een tekst, die hem als pestverzorger
aanwees.
In 1485 werd Rochus' gebeente (wellicht
gestolen) naar Venetie overgebracht, waar de
Scuola di San Rocco gesticht werd, een broederschap ter verpleging van zieken. Sindsdien
bloeide langs de Europese handelswegen een
enorme Rochusverering op, onderbouwd
door een verzonnen approbatie op het concilie van Konstanz (1414) en gepropageerd
door de franciscanen. Kerken, kapellen, pesthuizen en hospitalen, broederschappen en
pelgrimsverenigingen dragen zijn naam.
Modern onderzoek meent voor het legendarische verhaal een historische kern te hebben
gevonden in een heilige Rochus die in het
derde kwart van de 14e eeuw geleefd zou
hebben. Met Thecla, de vriendin van de
apostel Paulus, en » Sebastianus werd Rochus
de patroon tegen pest, cholera en andere besmettelijke ziekten, en de beschermheer van
de middeleeuwse chirurgijns en van het vee.
Zijn feest wordt op 16, 17 en/of 18 augustus
gevierd. Hij werd afgebeeld als pelgrim die
op zijn ontblote bovenbeen een pestbuil

R0CHUS

288

ROSA VAN LIMA

toont met naast zich een hondje met een
brood in de bek en/of een engel die hem geneest.
Rochus werd ontelbare malen afgebeeld
als pelgrim (beeld ca. 1 Soo in het Catharijneconvent te Utrecht; Quinten Massys, paneel
eind 1 Se eeuw; i 8e-eeuws beeld in de kerk te
Thorn) of als patroon van de pestlijders die
hem aanroepen (Rubens' schilderij ca. 1640
in de Martinuskerk te Aalst) . Een grote levenscyclus schilderde Tintoretto in het
midden van de 16e eeuw in de Scuola di San
Rocco in Venetie. Menigmaal werd hij samen met Sebastianus afgebeeld: altelier Martin Schaffner, pestaltaar uit de eerste helft van
de 1 Se eeuw (Maria, Rochus en Sebastianus
weren de pestpijlen of die vanuit de Drieeenheid door engelen als straf op de mensheid
afgevuurd worden) of muurschildering ca.
1520 in de kerk te Rymaettyla, Finland.
P.L. Maldura schreef een In vitam Sancti
Rochi, dat in 1459 te Mainz als wiegedruk
werd uitgegeven. Goethe beschreef de bedevaart naar Rochus' beroemdste bedevaartsoord in Duitsland op de Sankt Rochusberg te
Bingen.
Maurino 1947 en 1959; Mollaret/Brossolet 1965;
Schreiber 1 959•

De heilige Rochus, 18e-eeuws
houten gepolychromeerd
beeld, waarschijnlijk uit Luik,
in de parochiekerk te Thorn.

R O S A VAN LIMA ,

die onder de naam Isabella gedoopt werd, was de eerste heilige van
de Nieuwe Wereld. Zij werd als dochter van
Caspar Flores en Maria d'Oliva in 1586 te
Lima in Peru geboren. Het grootste deel van
haar ruim dertigj arige bestaan verbleef zij in
het huffs van haar ouders. Als kind al had zij
een voorkeur voor een Leven van gebed en
versterving (»asceten) . In 16o6 trad zij toe tot
de derde orde van »Dominicus. Lichamelijk
en psychisch lijden viel de mystica en visionaire ten deel. Haar vrij willig gekozen on-
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gehuwde status (>>maagden) en vroomheid
veroorzaakten afkeer en leidden tot kwelling
door haar verwanten en vrienden. Dit bracht
eenzaamheid en — ook bij andere mystici
voorkomende — geestelijke dorheid met zich
mee. Bovendien werd zij geplaagd door ziekten. De laatste jaren van haar leven woonde
Rosa bij de familie van de koninklijke hofbeambte Gundisalvi. In 1617 is zij, haar leven
vol pijn dragend voor de bekering van haar
yolk, gestorven. Leonard Hanssen, dominicanerprior te Leuven, beschreef in 1668 haar
leven; Jean-Baptist Feuillet in 1671 te Parijs.
In 1668 werd Rosa zalig en in 1671 heilig
verklaard. Zij werd de patrones van Amerika, Peru, Lima en de haven Callao bij Lima,
voorts van de bloemenhandelaren en tuinmannen. Men roept haar aan bij verwonding,
bevalling en familieruzies. Tot ver in de 20e
eeuw bleef Rosa van Lima in Latijns-Amerika en in Europa een echte volksheilige, vaak
pathetisch, wereldvreemd en geidealiseerd
afgebeeld, in het keurslijf van nederigheid en
kuisheid en in houdingen van theatrale heiligheid gedrongen. In Nederland wordt zij in
het bijzonder als stadspatrones te Sittard vereerd, waar in 1669, kort na haar zaligverklaring die in de stad uitbundig gevierd was,
een dysenterie-epidemie uitbrak. Rosa werd
om hulp gevraagd. Toen die hulp kwam
bouwde men ter ere van haar in 1675 de Rosa-kapel, die in 1873 na een tweede epidemie
gerestaureerd werd. Rosa's feest valt op 30
augustus. Men stelt haar — vrijwel altijd zoetelijk — voor als jonge vrouw met hemelse
blik, in het ordekleed van de dominicanessen
met als attributen rozen (naam; vgl. andere
heiligen zoals > Elisabeth en haar 13 e-eeuwse,
even jonge naamgenote Rosa van Viterbo),
doornenkroon, kruisbeeld, lelietak en het
kind Jezus, soms een anker (havenpatrones) .
Medoro schilderde in 1617, aan haar
doodsbed, haar portret met rozen en rozenkrans, en Dolci in 1668 voor haar zaligverklaring een afbeelding met een krans van rozen. Een beeld, dat de gestorvene voorstelt
met een doornenkroon, werd even daarvoor

vervaardigd door Caffa voor de kathedraal te
Lima. Het kind Jezus op een rozelaar verschijnt op schilderijen ca. 166o van Coello en
van een anonymus in de Santa Catharina te
Lima. Op Rosa's arm is het kind Jezus afgebeeld aan een beeld ca. 1675 van Quellinus
de Jongere in de Pauluskerk te Antwerpen.
Het anker en een stadswapen dragen haar afbeelding in de Rosa-kapel te Sittard. Cycli
ontbreken en scenes zijn zeldzaam (17eeeuws schilderij in het klooster Santa Rosa de
Santa Maria te Lima: geboorte, sterfbed en
begrafenis) . Tiepolo plaatste haar op een
schilderij ca. 1 740 in de j ezuletenkerk te Genua in het gezelschap van andere dominicanerheiligen: Hyachintus van Polen (missionaris der Salven ca. 1240), >>Caterina van Siena
en Agnes van Montepulciano (priorin ca.
1300). Een glasraam ca. 1905 van Gaudi toont
Rosa samen met zeven andere heilige vrouwen: >>Teresa van Avila, Maria de Cervello
(13 e-eeuwse non uit Barcelona, wonderbaarlijke helpster), Praxedis (vroegchristelijke
martelares, vereerd in de Santa Prassede te
Rome), Florentiana (> Isidorus van Sevilla),
>Eulalia, Leocadia (martelares uit 304 die zich
in 633 bij de synode van Toledo uit haar graf
verhief en Maria's maagdelij kheid verdedigde) en Thecla, de vriendin van de apostel
Paulus.
Leven van de heilige Rosa 1932; Maynard 1945; Rodriguez Crespo 1964.

is een van de meest gevierde
vroegchristelijke martelaren. Ambrosius wist
van hem, dat hij te Milaan geboren en te Rome gemarteld was. Uit 3 S 4 is en een bericht,
dat hij `ad catacombas' (aanduiding van een
begraafplaats aldaar: bij de delling) aan de Via
Appia, waar een christelijk, ondergronds begrafenisareaal was, op eenvoudige wijze na
SEBASTIANUS
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zijn marteldood in de tweede helft van de 4e
eeuw begraven zou zijn. Volgens een legendarische Passio (misschien van de hand van
Arnobius dejongere) uit het begin van de Se
eeuw was Sebastianus onder Diocletianus officier van de keizerlijke garde. Op bevel van
de keizer met pijlen doorschoten, werd hij
door een weduwe Irene verpleegd; maar toen
hij genezen was heeft men hem met knuppels
doodgeslagen. Een Lucina zou zijn lichaam,
dat in de Cloaca Maxima, het grote Romeinse riool, geworpen was, begraven hebben `bij
de apostelen' (plaats van de Petrus- en Paulusgraven aan de Via Appia) .
Vanaf de Se eeuw wijzen documenten op arrangementen rond het graf van Sebastianus
en op een snelle verbreiding van de cultus,
onder meer door verschillende translaties van
de relieken (tot in Soissons [Aisne] in 826 en
Haguenau bij Straatsburg ca. 1250). Toen in
68o in Rome een pestepidemie woedde zouden aanroepingen van Sebastianus uitkomst
hebben geboden. Sindsdien is hij de eerste
onder de vele »pestheiligen (vgl. »Cosmas &
Damianus, »Rochus en Thecla) . Daartoe
heeft ongetwijfeld bijgedragen dat men Sebastianus' martelwerktuig, de pijl, verstond
als symbool van de pest die als straf door de
Drieeenheid of engelen op mens en dier werd
afgeschoten (vgl. Job 6,4; Ps. 91,5-6 en ook
Appollo in Homerus' Ilias I,44 vv). Uiteraard
protegeerde Sebastiaan later ook de broederschappen die in de middeleeuwen pestlijders
verzorgden en begroeven. Daarnaast beschermde hij veel beroepen: schutters en
schutterij en, wapensmeden, soldaten, j agers.
Sebastianus' attributen zijn zwaard, lans, pijl
(en), boog, boomstam (waaraan hij was vastgebonden) en vanaf de 14e eeuw zijn naaktheid. Vaak steken pijlen in zijn lichaam. De
pose van de, aan een boom vastgebonden,
naakte martelaar was vanaf ca. 1450 aanleiding tot erotische voorstellingen in de beeldende kunst en op het toned. De feestdag van
de martelaar is 20 j anuari.
Sebastianus werd soms als jongeman

(schildering ca. 43 5 in de Calixtuscatacombe
te Rome), soms als oudere soldaat (mozaiek
7e eeuw in de San Pietro in Vincoli aldaar),
soms als ridder of voorname j ongeman voorgesteld (Pedro Alemany, retabel ca. 1495 in
de kathedraal te Barcelona). Vanaf de 14e
eeuw (stenen beeld ca. 13 50 in het Louvre te
Parijs; houten beeld ca. 1 S To in de kerk van
Sebastianus te Herpen) werd hij talloze malen
afgebeeld als naakte j ongeling, vaak aan een
boom gebonden, met pijlen doorschoten: als
was hij een nieuwe Jezus-Smartenman, een
Ecce-Homo, bij wie de boom aan Jezus' stervens- en levensboom herinnert, of — zo men
wil — een jonge god van wie de lichamelijke
schoonheid doet denken aan de mooie Apollo, die Trojanen en Grieken met zijn pestpijlen trof. Soms was hij de beschermer tegen
zulke pijlen, die hij met mantel of schild voor
zijn vereerders afweerde (Benozzo Gozzoli,
muurschildering ca. 1465 in de Sant'Agostino
te San Gimignano; met pijlen en boog in de
hand naast de heilige Thecla op genoemd retabel van Pedro Alemany) .
Cycli treft men onder meer op een triptiek
van Giovanni del Biondo (tweede helft 14e
eeuw in de dom te Florence), op panelen uit
de eerste helft i 6e eeuw van Lucas van Leyden (Hampton Court Palace bij Londen) en
op een schilderij 15 5 8 van Paolo Veronese in
de San Sebastiano te Venetie met respectievelijk zeven, drie en vier scenes. Van de afzonderlijke taferelen waren de marteling en de
verzorging door Irene en haar helpsters het
meest in trek. Een ivoren paxtafel (instrument dat door de gelovigen gekust werd,
waarbij de priester een zegewens uitsprak) ca.
1500 in het Archeologisch Museum te Gent
toont de marteldood enkel met vier schietende beulen; het paneel 1475 van Pollaiuolo
hetzelfde tafereel in een eindeloos landschap
met ruiters en zes zwoegende beulen onder
een metershoog opgebonden heilige. Een aan
de Meester van het Hausbuch toegeschreven
Rijnlands glasraam ca. 1480 te Stuttgart beperkt zich weer tot de essentialia, evenals het
sobere paneel ca. 1534 van Bronzino. Een
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muurschildering ca. 1481 in de Chapelle
Saint-Sebastien te Venanson toont de redding
van het lichaam van de heilige uit de riolen
door Lucina en haar helpers. Singulier is de
voorstelling met de 'verzorging door Irene'
op een 15 e-eeuws paneel van de Meester van
Sint Sebastiaan, waarbij de martelaar zelf Irenes huffs binnenloopt. De werken van Terbrugghen 1625 en La Tour 1634-43 zijn in de
uitbeelding van deze scene nooit geevenaard
(vgl. een veel minder geslaagd werk van
Rombouts ca. 1618) . Goltzius' schilderij 161
in het Landesmuseum te Munster toont, afwijkend van voorstellingen met engelen die
Sebastianus verzorgen (Titiaan, Averoldi-altaar ca. 1550 in het Palazzo te Brescia), een
engel die hem gaat verzorgen en kronen.
De mooiste en aanvalligste, soms geaffecteerde Sebastianen schilderden Mantegna ca.
1465, Da Messina ca. 1476, Foppa ca. 1480
(Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam), Perugino ca. I S Io, Reni ca. 16io en
Rubens ca. 1614. Enkelen zoals Bernt Notke
(zijluik 1479 in de dom te Arhus) of Quinten
Massys (zijluik ca. I S io) bleven nuchter en
schilderden drastisch doorboorde of realistische lichamen. Op het drieluik ca. i S6o van
Van Hemessen flankeren »Rochus en een
boetende »Hieronymus de martelscene. Een
moderne triptiek met retabel 1913 van Piot in
het Musee d'Orsay te Parijs toont Sebastianus' martelaarschap, begrafenis, bewening
door vrouwen en de terugkeer van een stoet
na de begrafenis. In 1929 kapte Zadkine een
grote, houten Sint Sebastiaan (Van Abbe
Museum te Eindhoven) .
De fraaiste novelle uit Isolde Kurz' Florentiner Novellen (189o) houdt zich bezig met de
homo-erotische problematiek rond een Sebastianus-afbeelding, maar gaat in wezen
over de verhouding tussen aardse en hemelse
liefde. Geen dreiging met kerkelijke excommunicatie, vooral gebaseerd op angst voor
bloot, hield het succes tegen van D'Annunzio's sensuele Le martyre de Saint Sebastien
(191 I) met muziek van Debussy en Achille
Claude, en choreografie van Fokine, waarin
0

Bernt Notke, Sebastianus,
altaarzijluik uit 1479, in de
domkerk te Arhus
(Denemarken).
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de joods-Russische danseres Ida Rubenstein
een Sebastianus speelde, die op de schildering
van Benozzo Gozzoli geinspireerd was. Van
de vele homo-erotisch geladen literaire uitingen rond Sebastiaan kan uit de Nederlandse literatuur als voorbeeld de Sebastiaan-roman 1986 van Litzroth genoemd worden.
Von Hadeln 1906; Kraehling 1938; Mollaret/Brossollet 1965; Schmidt 1951; Sigerist 1927.

Martelaarschap van Sergius en
Bacchus, reliefs op een 13eeeuwse sarcofaag uit de San
Silvestro te Nogara (bij
Mantua), nu in het Museo
Lapido te Verona.
Op het deksel de heiligen als
ruiters met palmtakken, en de
inscriptie `Sergius et Bachus
requiescant [?] in pace q[um]
suis' (Dat zij rusten in vrede'
met al de hunnen); daaronder
op de lijst het jaar 1170. Op de
kuip de veroordeling, de
marteldood en een engel die
hun zielen opneemt.

S E R G I U S& B A C C H U S waren officieren in
het leger van keizer Maximinus Daja, dat de
oostelijke grens van het Romeinse Rijk in
Syrie bewaakte. Toen zij in 304 gedwongen
werden om aan een Jupiterbeeld te offeren,
weigerden zij. Daarop werden ze gevangen
genomen, van hun waardigheidstekens beroofd en ter dood veroordeeld. Bacchus werd
in het legerkamp Barbalissus aan de Eufraat
doodgeslagen; Sergius werd onthoofd te Risafa of Resafe, dat later Sergiopolis zou heten.

SERVATIUS

De Phrygische bisschop Alexander van
Hierapolis liet in het begin van de Se eeuw te
Risafa een reusachtige basiliek ter ere van de
martelaren bouwen. Van daaruit werden met
hun roem ook hun relieken over de hele wereld verspreid: zoals naar Constantinopel,
waar Justinianus te hunner ere een basiliek liet
bouwen, Rome, Ravenna en Tours. Beide
martelaren werden in het Oosten vrijwel altijd samen afgebeeld, als hoge Byzantijnse
hofbeambten gekleed. Hun onderscheidingsteken is altij d het gouden 'manikion' of `bulla' (spang met versieringen) om de hals, en in
hun hand dragen zij het martelarenkruis: 6eeeuwse, enkausische (waarbij de kleuren in
bijenwas ingebrand worden) ikoon uit het
Catharina-klooster op de Sinai (nu in het museum van de kerkelijke Academie te Kiev; in
een klein medaillon het hoofd van Jezus tussen hen in); een zilveren schaal met nielloinleg ca. 600 uit Cyprus in het British Museum te Londen (buster met de halsversiering); mozaieken uit de i le eeuw in de kerk
van het klooster te Daphni (Dafne in Griekenland) en uit de 12e eeuw te Palermo en
Monreale en talrijke fresco's, onder meer uit
het begin van de i l e eeuw in Direkli Kilisse
te Belisirma (Turkije) en ca. 1260 in de kerk
te Sopotsj ani (Servie) . In Servie werden zij
ook als hoge officieren met het 'tablion'
(schildj e als ereteken) of een zwaard in de
hand voorgesteld (fresco ca. 1315 in de kerk
van de heilige Georgios te Staro Nagoritsjino) . Een enkele keer ziet men hen als ridders
(13 e-eeuwse ikoon in het Sinaiklooster) .
Een zeldzame afbeelding in het Westen is
een serie fraaie 13 e-eeuwse reliefs op een sarcofaag uit San Silvestro in Nogara, nu in het
Museo Lapido te Verona.
Kollwitz 1 959.
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ate
werd in
een niet meer bekende plaats in het Oosten
voor 345 geboren. Hij was de eerste bisschop
van Tongeren (Aduatuca Tungri, de grootste
stad in het noorden van Gallie) en daarmee
van de Nederlanden, maakte een pelgrimsreis
naar Rome en overleed tegen het einde van
de 4e eeuw (wellicht in of rond 3 84) te Maastricht (Mosae Trajectum), zijn nieuwe zetel.
Volgens de legende was hij tot deze verplaatsing overgegaan omdat de inwoners van
Tongeren zijn regime te streng vonden en
zich tegen hem keerden; een waarschijnlijker
reden is echter een vorm van verval aldaar en
de gunstiger ligging van het opkomende
Maastricht. Servatius is wellicht dezelfde als
een bisschop Sarbatios, die in de 4e eeuw op
verschillende synoden fel de ketterij der arianen (»Athanasius) bestreed en die eenmaal als
gezant van de Gallische tegenkeizer Magnentius naar keizer Constantijn it gezonden
werd. Ook kan hij identiek zijn met bisschop
Aravatius, over wie Gregorius van Tours
schrijft in zijn Historia Francorum (laatste
kwart 6e eeuw) .
In de 8e en 9e eeuw ontstonden met legenden verrijkte Vitae waaraan alle zin voor historiciteit ontbreekt. Servatius zou de achterkleinzoon van Esmeria, de zuster van de
heilige Anna, geweest zijn; een achterneef dus
van Jezus van Nazaret en van Johannes de
Doper. Van Petrus zelf had hij te Rome zilveren sleutels ontvangen met daaraan vijlsel
van diens verbroken boeien uit de gevangenschap te Rome (Hand. 12,6-17) . Toen de heidense Attila Servatius gevangen genomen
had, zag de koning in een droom hoe een
adelaar de heilige tegen de zon beschermde
en hem koelte toewuifde, waarop zijn bekering volgde. Servatius overwon een draak
(ketterij) en dreef hem het land uit. Hij zou
met klompen bekogeld de marteldood gestorven zijn.
SERVATIUS VAN MAASTRICHT
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De Maagschap van de
H. Anna, anoniem gepolychromeerd houten paneel, ca.
1500, in de Sint Salvator te
Brugge.

Geheel links, op kindergrootte,
echter wel in bisschopsgewaad,
Servatius als nazaat van zijn
achter hem afgebeelde
voorouders.

Van Servatius' activiteiten in het Noorden is
hoegenaamd niets bekend. Eventuele sporen
— als ze er al geweest zijn — werden uitgewist
door de invallen van barbaren vanaf het einde
van de 4e eeuw. In de schatkamer van de Sint
Servaas te Maastricht bewaarde relieken (altaarsteen, beker, sleutel, staf en gewaad) heb-

ben geen historische waarde. Resten van zijn
gebeente zouden rusten in de 'noodkist' (ca.
1165), die vanaf ca. 1300 om de zeven jaar en
voorts bij calamiteiten, in een `heiligdomsvaart' door de stad wordt gedragen. Vanaf de
6e eeuw werd Servatius vooral in Rijn- en
Maasland vereerd. Koningen en keizers bezochten zijn graf te Maastricht. De legende
van de sleuteloverdracht door Petrus heeft al-
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les te maken met de toekenning van autoriteit
aan de bisschopszetel van Tongeren/Maastricht.
Servatius werd de patroon van de klompen- en slotenmakers, beschermde — met andere ijsheiligen in begin mei; zijn feest valt op
13 mei — gewassen tegen nachtvorst; verder
behoedt hij mensen tegen koorts en vee tegen
ziekten. Hij werd meestal als een wat oudere
bisschop voorgesteld in koorkap en met mijter en staf. Klompen of houten schoenen,
adelaar, draak en sleutels zijn zijn attributen.
De oudste afbeelding van de bisschop bevindt zich aan zijn reliekschrijn ca. 1165 in de
Sint-Servaaskerk in Maastricht. Draken in de
marge van de miniatuur ca. 1440 in het Getijdenboek van Catharina van Kleef zinspelen
op de ijver van de bisschop bij de bestrijding
van ketters. Hij is bier staande afgebeeld met
grote sleutels en een staf, waaraan een
vaantje. Sleutels in de hand en een draak aan
de voeten kenmerken een houten beeld ca.
I Soo in de kerk te Sankt Vith (Eifel). Klompen aan de voeten van Servatius zijn te vinden op het wapenschild van de familie Holzschuher. Servatius is als humanistische,
gemijterde kamergeleerde in zijn studeervertrek lezend (met bril) voorgesteld op een paneel 1528 aan het altaar van de Heilige Maagschap van Bernhard Strigel. Moderne
Servatiusbeelden ca. 1930 van Charles Vos
treft men op de Maasbrug en aan de Servaasbron op het Vrijthof in Maastricht.
De meest uitvoerige Servatiuscyclus bevindt zich op acht zilveren platen op de sokkel van zijn reliekbuste 1403 in het Kunstgewerbemuseum te Hamburg. Servatius
ontbreekt nooit op uitvoerige voorstellingen
van de Heilige Maagschap rond moeder Anna, onder meer op een gepolychromeerd
houten paneel ca. 1 Soo in de Sint Salvator te
Brugge: Servatius als klein bisschopje aan de
voeten van zijn overgrootmoeder Esmeria,
als pendant van een kleineJohannes de Doper
aan de voeten van Elisabet. De positie accentueert zijn betekenis.
Servatius' leven was het onderwerp van
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het oudste bewaard gebleven, Middelnederlandse gedicht Van Sinte-Servaes 1 160 -70, dat
geschreven werd door Hendrik van Veldeke
naar het voorbeeld van een Latijnse Vita op
verzoek van de koster Hessel van Maestricht
om het aan het yolk te laten voorlezen. Van
Veldeke behandelt in dit werk episoden uit
het leven van de bisschop en beschrijft verheerlijkend zijn triomf die afstraalt op het
hertogdom Lotharingen. Hij droeg dit werk
op aan gravin Agnes van Loon. De tekst
werd bewaard in een Ise-eeuws handschrift,
waarin zowel de taal als het metrum werd
aangepast. Ook fragmenten van een 12eeeuws handschrift werden teruggevonden.
Het genoemde Nederlandse Servatius-gedicht beinvloedde, met de 8e/9e-eeuwse Vita,
zoals een oudere Franse versie van een zekere
Jocundus, mogelijk uit omstreeks 1090, een
Hoogduitse bewerking.
Boeren 1962; Lejeune 1941; Vlekke 1 93 S•

SIMEON DE STYLIET (DE OUDERE &
D E JO N G E R E) beoefenden — de tweede naar

het voorbeeld van de eerste — in Syrie een
merkwaardig soort ascese (»asceten) . Die bestond daarin dat mannen staande of knielend
hun leven, vastend, mediterend, prekend,
raad gevend en genezend, sleten op een of
meerdere opgestapelde zuilentrommels (stylos, vandaar de bijnaam stylites) waarop een
platform was aangebracht. Men bedenke bij
de in het Westen gangbare benaming `pilaarheilige' (een heilige op of aan een lange smalle
pilaar), dat menige zuil uit de vervallen of
gesloopte hellenistische tempels in Syrie aan
de voet al gauw een middellijn van minstens
een meter had, voldoende ruimte — zij het
dan met de nodige moeite — om op te bestaan.
Reden voor deze opmerkelijke positie zal
aanvankelijk eerder geweest zijn bescher-
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ming van beroemde asceten zoals Simeon de
Oudere tegen opdringerige bezoekers dan
navolging — zoals sommigen willen — van
phallusbestijgende (op penis-achtige stenen
zittende) vereerders van de vruchtbaarheidsgodin Atargatis in Hierapolis (Mesopotamie) . Leerlingen verzorgden de asceten tot en
met het brengen van de eucharistie via ladders. Vrouwen was deze leefwijze verboden.
Rondom de zuilen ontstonden — soms al tijdens het leven van de styliet — voorzieningen
voor pelgrims, die de plaats ook na de dood
van de heilige bleven bezoeken (vooral te
Kal'at Sim'an).
Simeon, de eerste styliet, werd eind 4e
eeuw in het grensgebied tussen Syria en Cilicie geboren. Tot ca. 403 hoedde hij de schapen van zijn ouders. Het klooster van Eusebona (bij Teleda) moest hij vanwege zijn
extravagante beoefening van de ascese verlaten: de stank van zijn nooit gewassen kovel
was ondraaglijk geworden. Na jaren als eremiet te hebben geleefd trok hij zich in 422
voor de rest van zijn leven terug te Tellnesin
bij Antiochie, op een zuil die, aanvankelijk
ongeveer twee meter hoog, telkens verhoogd
werd, tot achttien meter toe. Groot en klein,
armen en keizers bezochten de thaumaturgos
(wonderdoener), die allen raad schafte, ook
op politiek en theologisch terrein. Na zijn
dood in 459 — hij had toen 39 jaren op een zuil
doorgebracht — werd zijn lichaam in de kathedraal van Antiochie begraven.
De grote Theodoretus van Cyrus (ca. 450),
die hem persoonlijk gekend heeft, beschreef
in Philotheos Historia, een geschiedenis van het
Syrische monachisme (444-449), Simeons
persoon en levenswijze. Een leerling Antonios schreef zijn Vita. Keizer Zeno richtte ca.
48o rond zijn zuil het heiligdom van Kal'at
Sim'an op, dat tot lang na de Arabische invallen door menigten werd bezocht. Vanaf
de ioe eeuw raakte het in verval. De zuil
moet er tot in de 17e eeuw hebben gestaan.
Nog resten indrukwekkende ruines. Van de
teksten op Simeons naam is mogelijk een deel
authentiek.

De jongere styliet Simeon werd in 521 te
Antiochie geboren. Al op 6 j arige leeftijd had
hij zijn eerste zuil bij een leermeester Johannes. Toen hij 12 jaar was werd hij diaken en
besteeg hij een zuil van ruim zeven meter
hoog bij Seleucia ten zuiden van Antiochie.
De toeloop van vereerders werd zo groot, dat
hij in 541 de bergen in trok en op de `bewonderenswaardige berg' een nog hogere zuil betrok. Zijn leerlingen bouwden op aanwijzingen van zijn moeder Martha een klooster
naar de trant van Kal'at Sim'an. In S 51 werd
Simeon priester gewijd. Hij stierf, na 69 jaren
op een zuil, in S92 en werd met zijn moeder
in het klooster begraven. Orthodoxe christenen richtten zijn heiligdom en cultus in naar
het voorbeeld van dat van Simeon de Oudere, dat in handen van de monofysieten (»Leo
de Grote) gevallen was.
Simeon de Oudere wordt in het Oosten op i
september, in het Westen op S mei gevierd;
Simeon dejongere respectievelijk op 23 en 24
mei en op 3 september.
Beide stylieten, vaak alleen te identificeren
door een bijschrift, werden uiteraard afgebeeld in hun concrete situatie: boven op een
zuil, soms geknield, soms staande: op allerlei
eulogia (pelgrimssouvenirs), op zuiltjes, zilveren platen, en vooral op honderden ikonen. Zij dragen altijd een monnikengewaad,
hebben een baard en een uitgemergeld ascetengezicht. Soms houden zij een boekrol vast,
soms maken zij een spreekgebaar. Hun zuil
wordt wel bekroond door een kapiteel en
meestal is de schamele behuizing op de top
summier aangegeven: een balustrade, een
plankier, een kuip of een tent (Russische
ikoon ca. 1600 uit het atelier van de Macary
in de Tretjakov Galerij te Moskou). Vaak is
de ladder voor de verzorging weergegeven;
ook wel een korf en een kruik aan koorden.
Op latere ikonen wordt de zuil een toren met
deur of raam (ikoon 1465 in het Zone Museum te Novgorod). Onder de zuil ziet men
wel verwanten, pelgrims of leerlingen staan
en soms is het monnikenleven er rondom af-
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Het Leven van eremieten

(woestijnvaders), 16e-eeuws
paneel. Vaticaanse Musea,
Rome. Links- en rechtsboven
verschillende activiteiten van

de asceten in hun Nolen. In het
midden een styliet
(pilaarheilige). Onder de
`ontslaping' van de heilige
Ephrem de Syrier (volgens de

inscriptie). Daar omheen
asceten op weg. Rechtsonder
een voorstelling van Vanitas,
de ijdelheid van alles in het
zicht van de dood.
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gebeeld (14e-eeuws paneel van een Griekse
schilder in de Vaticaanse Musea te Rome).
Een enkele maal slingert zich een slang rond
de zuil: wellicht onder invloed van de Asclepius-cultus, zeker als toespeling op wonderen van de styliet (die ooit de onvruchtbaarheid van een slang op diens verzoek zou
hebben genezen) of op zijn strijd tegen de
boze machten (gedreven zilveren plaquette
ca. 600 in het Louvre te Parij s) . Als er een
omgeving wordt aangeduid, is dat ofwel een
dor berglandschap of een kloostercomplex
(16e-eeuwse Russische ikoon in de collectie
Bobrinskoy te Londen). Een enkele maal
flankeren de stylieten op hun zuilen de
Drieeenheid (ikoon ca. 1395 in de Tretjakov
Galerij te Moskou). Cycli zijn zeldzaam: vijf
scenes uit het leven van Simeon de Oudere op
fresco's ca. goo in de kerk te Zilve (Cappadocie in Turkije), evenals afbeeldingen in het
Westen: Lanfranco, fresco ca. 161 o in de Santa Maria della Morte te Rome.
Bunuel grijpt in zijn film Simon del desierto
1965 de pilaarheilige aan voor een obsoleetverklaring van traditionele vormen van religiositeit: Simeon belandt aan het einde van de
film als hulpeloos anachronisme in een discotheek.
Delehaye 1923;
1962.

Mouterde 194.7; Van der Ven

Heilige S O L D A T E N hebben naast historische of legendarische oorsprong hun achtergrond in verschillende christelijke fenomenen. Vooreerst was, om nog steeds niet
geheel opgehelderde redenen, het aantal
christelijke soldaten en officieren in Romeinse legioenen — getuige het relatief grote aantal
martelaren onder hen — groot. Om enkelen te
noemen: Johannes en Paulus (in 361 of 362
gedood onder Julianus Apostata), Probus,
-

Tarachus en Andonicus in 304, en vooral
»Mauritius en het Thebaanse legioen en »Sergins en Bacchus. Ook »Martinus van Tours
behoort tot deze groep, maar diens lange
diensttijd werd door zijn biograaf, Sulpicius
Severus, door niet direct in het oog vallende
kunstgrepen in de chronologie schijnbaar ingekort.
Vervolgens heeft men hen gezien als helden, die zeer concreet de idee van de `militia
Christi' in hun leven gestalte gaven. Men
denke daarbij aan de overname van een stoicijnse idee van het leven als een krijgsdienst
(Seneca en Epictetus) door Paulus (Fil. 1,27:
`eensgezind strijdend voor het geloof ; 2 Kor.
10,3-6 en Ef. 6,11 -17: de wapenrusting) en
aan • de rigoureuze uitspraak van Jezus over
het zwaard, dat hij is komen brengen (Mat.
10,34). Onder de vroeg christelij ke auteurs
leefde de idee der `militia', bijvoorbeeld bij
»Cyprianus van Carthago en »Gregorius de
Grote in zijn Moralia in Job.
Tenslotte was er de legende van de drakenbestrijdende held, die een bedreigde koningsdochter en tevens een stad, streek of land van
de ondergang redt. Men vergete daarbij niet
de inspiratie die moet zijn uitgegaan van de
als hemelse legeraanvoerder in de bijbel opgevoerde aartsengel Michael, die met Sint Joris (»Georgios) lange tijd de meest afgebeelde
in het harnas strijdende `heilige' is geweest
(Apoc. 12,7). Vergelijkbaar met deze idee is
de inspiratie die de beweging van »asceten en
»monniken vond in het bestrij den van de `demonen', aangevuurd door de 'Koning der
koningen en de Heer der heren' nit Apoc.
19,11 -18. Bovendien zal het martiale element
in het Oosten beinvloed zijn geweest door de
belangrijke plaats die het leger met name in
het Byzantijnse Rijk heeft ingenomen: te
denken valt aan »Theodorus de Soldaat en
Theodorus Stratelates (generaal) en verder:
Eustachius (begin 2e eeuw; voor zijn doop
Placidus geheten, veldheer onder keizer Trajanus; »Hubertus); Demetrius van Saloniki (in
het Oosten vanaf de S e eeuw zeer vereerde
martelaar, gedood onder Maximianus; in het
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Westen bekend geworden door de kruisvaarders, die hem aanriepen); Mercurius van Caesarea (Scythische officier, ca. 200 gemarteld
onder Decius) en Niketas de Grote (een
ariaanse christen die in het leger van de Goten
diende en onder koning Athanarik ca. 370
gedood werd) . In het Westen had het krij gszuchtige karakter van de bekeerde Germanen
invloed (vgl. het verschijnsel dat de Germanen, nauwelijks christen geworden, vanaf het
einde van de I i e eeuw `en masse' ten strij de
trokken tegen het vreemde, de samenleving
bedreigende element van de islam: de kruistochten) .
De idee van de `militia Christi' werkte in
de middeleeuwen door in de, tijdens de kruistochten ontstane, geestelijke ridderorden (johannieters, tempeliers en de Duitse Orde) en
werd in de tijd van het humanisme weer opgenomen door Erasmus en > Ignatius van
Loyola.
Capmay 1956; Delehaye i o9; Von Harnack 19o;
Heydenreich 1960.

was volgens een 7eeeuwse bron een vrouw (verdere gegevens
worden in deze bron niet verschaft) uit een
evenmin nader bekende groep vroegchristelijke martelaren, die to Rome aan de Via Latina begraven zijn. In de 8e eeuw werd de ditmaal als weduwe opgevoerde Sophia — haar
naam betekent 'sapientia', wijsheid — ge2dentificeerd met de moeder van een legendarische groep van drie zusjes met de Griekse
namen Pistis, Elpis en Agape (Geloof, Hoop
en Liefde), eveneens martelaressen, die aan de
Via Aurelia begraven zouden zijn. Volgens
weer een andere Latijnse bron heetten de
vrouwen Sapientia, Fides, Spes en Caritas,
kwamen zij nit Milaan en werden de zusj es,
na het ondergaan van de marteldood, door
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Sophia en haar drie dochters
Fides, Spes en Caritas, anoniem

15e-eeuws paneel.
Rudolphinum, Praag.
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hun moeder Sapientia aan de Via Appia begraven. Daarna stierf ook de moeder. Volgens deze legende zou Fides gedood zijn door
het afstropen van haar huid, Spes door geseling, Caritas door het zwaard. De moeder
zou voor haar dood de communie hebben
ontvangen uit handen van de paus. In de iconografie komen echter ook andere martelscenes voor.
Vanuit het klooster Eschau in de Elzas, waar
de relieken van de eerste groep martelaren
heengebracht werden (naar men zegt in de 9e
eeuw, door Remigius van Straatsburg), verbreidde zich in de middeleeuwen in Oost en
West een intense Sophia-verering. De Byzantijnse verering van de gepersonifieerde,
goddelijke Sophia uit de oosterse theologie,
aan wie kerken werden gewijd onder meer te
Constantinopel (Hagia Sophia), Ochrid in
Servie, Kiev en Novgorod, maakte vanuit Sicilie en Italie het westerse respect voor moeder Sophia alleen maar groter. Sophia en haar
dochters komen voor in de middeleeuwse
martyrologia en te Milaan waren haar drie
kerken en drie altaren toegewijd. Leo in (ca.
Boo) zou ter ere van hen een mistekst hebben
samengesteld die in tijden van nood (met name op bevel van >Karel de Grote) werd gelezen. Het feest van de vrouwen valt in het
Westen op 30 september; het Oosten wijdt
hun twee feesten: op i augustus en 17 september.
De marteldood van de meisjes (onthoofding) en de begrafenis door Sophia worden
afgebeeld op een miniatuur in het Menologion (gebedenboek) van Basilius ii uit de we
eeuw. De moeder werd vaak voorgesteld als
een waardige matrone met haar dochters
kleiner aan haar voeten (15 e-eeuws houten
beeld in het klooster te Eschau), terwijl zij
hier als attribuut zwaard, vat en gesel dragen
(paneel ca. 146o in het Nationale Museum te
Warschau), ofwel zitten zij op haar armen
(1 Se-eeuws paneel in het Rudolphinum te
Praag). Soms dragen de vrouwen kronen en/
of zwaarden (14e-eeuws fresco in de Agnes-

kapelle in de dom te Keulen; met hun namen
op tekstbanden); Sophia draagt meestal een
martelaarspalm (genoemd paneel te Warschau) . Vier scenes heeft een Hongaars retabel
ca. 1440 in de kerk te Sasova: het martyrium
van elk der drie dochters en de communie
van de moeder.
De Spaanse dichter Prudentius bezong in
zijn Peristephanon (na 402) Sophia en haar
dochters. Hrotsvita van Gandersheim werkte
in de ioe eeuw Prudentius' gedicht om tot
Sapientia, een drama in verzen.
Pfelger 1926; Tervarent 1950.

TERESA DE JESUS VAN AVILA, derde
kind van Alonso de Cepeda en diens tweede
vrouw Beatriz de Ahumada, werd in 1 S 1 S te
Avila geboren. In '533 trad zij, daar opgevoed bij augustijner nonnen, onder de kloosternaam Teresa de Jesus, in bij de karmelietessen in het klooster van de Menswording even
buiten haar geboortestad. Na ziekte en een
aantal jaren van voor die tijd conventioneel
kloosterleven onderging zij in I S S S een bekering, waarna de eerste mystieke ervaringen
volgden. Een en ander leidde — met de bedoeling de karmelorde tot strenge observantie
van de oude regel te reformeren — in 15 62 tot
de stichting van een nieuw klooster te Avila,
dat zij de naam San Jose (de heilige Joze f gaf.
Tot haar dood zette zij zich in voor de
door haar begonnen vernieuwing van de orde der ongeschoeide karmelieten en karmelitessen: het land doorreizend, hervormde
kloosters stichtend, geholpen door de andere
grote Spaanse hervormer en mysticus, »Johannes van het Kruis, haar vriend pater Gracian (Hieronymus a Matre Dei Gratianus) en
vele anderen, vaak onder tegenwerking van
conservatieve ordegenoten en kerkelijke
overheden. Teresa stierf na een korte ziekte in
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1582 te Alba de Tormes. Haar devies was `o
morte o padeser' (sterven of lijden) geweest.
Haar voornaamste werken zijn Camino de
perfeccion (Weg der volmaaktheid; begonnen
in 1662), Libro de lasfundaciones (Boek over de
kloosterstichtingen; 1572), Las morades (De
verblijven; ook genoemd Castillo interior,
Kasteel der ziel; te Toledo 1676) en haar autobiografie (begonnen in i S6o) waarin zij over
haar extasen en visioenen vertelt. Daaronder
zijn het belangrijkst de ervaring van een
`mystieke verloving' op Pasen I S S6 en de
zgn. transverberatio (doorboring) in I S S9:
een engel doorstak met een pijl haar hart en
`liet haar daarna achter, geheel en al omarmd
door de goddelijke liefde'. Ook Maria en Jozef, voor wie zij een bijzondere voorliefde
had, zouden haar zijn verschenen en haar een
schitterend witte mantel en een gouden keten
overhandigd hebben onder de belofte dat
haar hervorming zou gelukken.
Alleen dankzij haar sterke karakter, haar
scherpzinnigheid, praktische zin en doorzettingsvermogen kon Teresa komen tot de
stichting van achttien hervormde vrouwenkloosters (naast medewerking aan veertien voor mannen). De orde der ongeschoeide karmelieten beschouwt haar dan ook als
haar stichter. Steunend op klassieke auteurs
en eigen ervaringen kwam zij als eerste tot de
systematische beschrijving van de stadia tussen de eenvoudige meditatie en de mystieke
ervaring en de extase. Daarnaast werd zij
voor degenen die dat ontkennen het levende
bewijs dat de hoogste gebedsvormen samen
kunnen gaan met een intens actief leven. Aldus werd Teresa een van de grootste westerse
mysticae. Haar invloed op de contrareformatorische Jozef-verering is groot geweest.
In 1614 werd zij zalig verklaard en in 1622
volgde haar canonisatie. In 1617 had de
Spaanse Cortes haar al naast Jakobus de
Meerdere (Santiago) uitgeroepen tot patrones van Spanje. In de 18e eeuw verleende de
universiteit van Salamanca haar postuum de
doctorstitel en rinds 1965 beschouwen Spaan-
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se auteurs haar als hun beschermvrouwe. In
1970 ontving zij van Paulus vi de titel `kerklerares' (»kerkvaders) . Zij heeft verder haar
vaste plaats in de geschiedenis van de Spaanse
letterkunde. Men riep haar hulp in bij hartkwalen (vanwege de transverberatio) en beschouwde haar als de toevlucht voor de zielen
in het vagevuur. Teresa's feest viert men op
I s oktober. Haar attributen zijn hart, pijl,
bock of duif.
Teresa werd aanvankelijk altijd realistisch
afgebeeld, als een wat oudere non in karmeldracht (bruine pij, zwarte voile en scapulier
en witte koormantel), lange tijd met houding
en fysionomie zoals op haar eerste portret,
dat van de hand is van de karmeliet Juan de la
Miseria (1576 in het Karmelietenconvent te
Sevilla). Hierdoor werd onder meer het portret ca. i 600 van Rubens in de Karmel te
Brussel beinvloed. Vanaf een portret ca. 1625
door Ribera werd Teresa jonger en geidealiseerd afgebeeld. Men denke aan het marmeren beeld 1754 van Della Valle in de Sint
Pieter te Rome (een putti-engel draagt pijl en
vlammend hart) en een glasraam 1907 van
Moser in de Steinhofkirche te Wenen.
Samen met de Engelse karmeliet Simon
Stock, die in de 13 e eeuw de karmelorde
nieuwe impulsen gaf (»Johannes van het
Kruis), beeldde Tiepolo haar of op een gewelffresco 1720/22 in de Scuola del Carmine
en op een schilderij 1722 in de Brera te Venetie, terwijl beiden van Maria het karmelscapulier ontvangen.
Naast de geschilderde scenes met het visioen van de Drieeenheid (Rubens, twee
schilderijen ca. 1600 in Museum BoymansVan Beuningen te Rotterdam), de overreiking van mantel en keten (De Crayer ca. 1630
en Lanfranco ca. 163 5 in de San Giuseppe te
Rome) en haar mystieke huwelijk (Jouvenet
ca. 1700) is de `transverberatio' het meest bekend, niet het minst door de fascinerende
marmeren beeldengroep 1644-47 van Bernini in de Santa Maria della Vittoria te Rome.
Rubensleerlingen schilderden haar in 163 5 als
voorspreekster voor de' zielen in het vage-
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vuur (Kon. Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen) en Tiepolo ca. 1750 wederom
haar apotheose aan een gewelf in de Chiesa
dei Scalzi te Venetie.
Alvarez 1991; Ephren/Steggink 1968 en 1976;
Guttierrez Rueda 1964; Sainte-Therese 1983; Santa
Teresa 1970; Steggink 1982.

s1
THEODORUS DE SOLDAAT (THEODOR U S T I R O; teroon = recruut) diende in het
leger van Maximianus. Ca. 306 werd hij, na
de tempel van Magna Mater in Amaseia
(Pontus) te hebben verwoest, gegrepen, verhoord en als christen terechtgesteld. »Gregorius van Nyssa en de priester Chrysippus van
Jeruzalem (tweede helft van de Se eeuw) bezongen in een preek en in een lofdicht zijn
roem. Strijd met een draak, wonderen en details over zijn marteling werden hem later
toegedicht. Vanaf de 9e eeuw vereerde men
hem te Euchaita (bij Ameseia; in de ioe eeuw
heette de plaats Theodoropolis; nu Avkhat)
onder een andere naam: Stratelates (generaal). Hij zou een militair geweest zijn, te Herakleia onder Licinius gemarteld en te Euchaita begraven. Vanaf de 12e eeuw heeft
Stratelates, met zijn op een hogere rang duidende benaming, Tiro grotendeels verdrongen. Gevolg was, dat in verering en weergave het beeld van beide heilige militairen
samensmolt. Met andere »soldatenheiligen
werden zij te Byzantium en later — onder
meer als helpers op het slagveld — in heel het
Oosten zeer populair. De herinnering aan de
Thracische ridder-god Men-Pharnakos kan
daartoe hebben bijgedragen. Verspreiding
van zijn roem en overbrenging van zijn relieken naar Rome en Venetie maakten hem
vanaf de 6e eeuw in het Westen bekend.

Afbeeldingen van Theodorus Tiro of Stratelates (feesten respectievelijk 17 februari en 2
juli) zijn, als een inscriptie met de naam ontbreekt, niet altijd licht van elkaar te onderscheiden. Ook worden de scenes verwisseld.
Theodorus Tiro wordt zeer vaak op ikonen
afgebeeld; soms staande, soms te paard, in rijke, militaire uitrusting (lans, zwaard of standaard; soms met een handkruis) : zwart krulhaar, lange snor en spitse baard (ikoon 16e
eeuw in Museum Zone te Novgorod; met
een cyclus van veertien randscenes) . Met andere soldatenheiligen, vaak in gezelschap van
de hemelse strij der, de aartsengel Michael, en
andere stratelaten flankeert hij een maj esteitelijke Christus of Maria: onder meer op een
6e-eeuws, Egyptisch weefsel uit Akhmin
(fragmentarisch bewaard) en op een bronzen
ikoon ca. 1075 in het British Museum te Londen. Met de martelaarskrans in de handen
staat hij te Rome aan de zijkant van de absismozaiek 526-30 van de basiliek van » Cosmas
en Damianus. Te Chartres komt hij aan de
kathedraal driemaal voor; tweemaal aan het
zuiderportaal (ca. 1225): als kruisridder met
malienkolder en tuniek, zwaard, lans en
schild (vgl. een beeld ca. 1235 in de dom te
Munster) met een martelscene op een van de
sokkels en in een korte cyclus op een 13 eeeuws raam, dat voor een deel ook gewijd is
aan »Vincentius van Zaragoza. Een fresco ca.
1500 in het klooster te Poganovo toont de
beide soldaten: links Tiro en rechts Stratelates. Stratelates zelf vindt men onder meer op
een 14e-eeuwse wandschildering in het
klooster Zemen bij Berende (Bulgarije). De
fraaiste afbeelding in het Westen is ongetwijfeld die van de fier opkijkende ridder met
lans, aangegord zwaard en malienkolder aan
het zuiderportaal te Chartres ca. 1225.
Delehaye 1909; Meinardus 1973

THERESIA VAN LISIEUX

of
`de kleine heilige Theresia') is de naam waaronder een jonge karmelietes uit het laatste
kwart van de 19e eeuw bij het katholieke
yolk in deze eeuw bekend en vereerd is. Theresia werd in 1873 te Alencon (Orne) als jongste
dochter van de vrome horlogier Louis Martin geboren. In 1887 reisde zij met haar vader
naar Rome om van Leo x i i i persoonlijk verlof te krijgen om als 1 S j arige (ver onder de
geldende leeftijdsgrens) het voorbeeld van
haar drie oudere zussen na te volgen en non te
worden bij de ongeschoeide (strenge tak van
de) karmelietessen te Lisieux (Calvados; »Teresa van Avila) . Na haar noviciaat (proeftijd)
werd zij in 1893 geprofest (professio: afleggen
van de kloostergeloften), nam de naam `Therese de 1'Enfant Jesus et de la Sainte Face' aan
en werd belast met zorg voor j onge novicen.
Ziekte verhinderde in 1896 haar vertrek naar
een klooster in China. Het jaar daarop stierf
zij aan tuberculose. In opdracht van haar
oversten heeft Theresia haar autobiografie
L'histoire d'une ame (1895-96; eerste editie
1898) geschreven. Daarnaast bleven brieven,
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Soeur Therese de l'enfantJesus.
Devotieprentje, 1907,
uitgegeven door de Karmel te
Lisieux.

gedichten, gebeden en aantekeningen (in

schoolschriften) van haar bewaard. Genevieve de la Sainte Face gaf in 1952 persoonlijke
herinneringen aan de heilige uit.
Binnen enkele j aren was Theresia bekend onder katholieken in Frankrijk en daarbuiten:
een jong gestorven, naar haar portretten te
oordelen knappe vrouw, die als Jong meisje
op een winteravond toen zij midden in het
sterrebeeld Orion een T ontdekte, haar vader
toegeroepen had: `Mon nom est ecrit au ciel!'
en voor haar dood beloofd had `een regen
van rozen over de wereld te laten neerdalen'
Vooral was zij nederig geweest en gehoorzaam, zichzelf wegcijferend, een voorbeeld
bij uitstek. Haar persoon en de verhalen over
Naar Leven werden graag aangewend om een
restauratief en vooral risicoloos katholicisme
!

Aan het prentje is een lapje
stof bevestigd waarmee het
lichaam van de heilige is
aangeraakt, met een certificaat
voorzien van de naam van de
postulator (de officiele
aanvrager) van de canonisatie.
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te consolideren. De editie van de autobiografie, haar wonderen en gebedsverhoringen,
haar zalig- en heiligverklaring in 1923 en
1925 en de talloze pelgrimages naar haar graf
in de in 1926 gebouwde basiliek te Lisieux
waren zeker oorzaken van de populariteit
van `Treesje', zoals zij door predikers en in
vaak smakeloze geschriften werd genoemd.
De ware reden van haar uitbundige verering
door vromen in de eerste helft van deze eeuw
— opgewekt door een propagandistische prediking — was de ontdekking door deze vrouw
dat christelijk leven geen extreme heldhaftigheid (volgens een oud adagium 'magis admirandum quam immitandum': eerder te bewonderen dan na te volgen) eiste, maar
bereikbaar was in de vervulling van de kleine
taken van alledag. Dit schema paste uitstekend in de, sinds de 19e eeuw sterk naar de
marge van de samenleving verschuivende, op
binnenkerkelijke activiteiten gerichte katholieke Kerk van het `interbellum'. Velen Bingen de ogen open, toen in 1956 Pere Francois
de Sainte-Marie het facsimile van Thereses

werd Theresia uitgeroepen tot patrones van
de katholieke missie en in 1944 tot tweede
patrones van Frankrijk. Haar feestdag is 3 oktober.
Een jeugdportret van Therese, getekend
door haar zus Celine, toont haar als `eerste
communicante': een zoetelijke tekening van
een lief meisje met stralende ogen en een vastberaden mond. Daarnaast bleven enkele fotografische portretten bewaard, die haar receptie en haar iconografie beinvloedden. Een
toont haar als Jong meisje aangeleund tegen
haar vader; een andere als kosteres staande
achter een tafeltje met liturgische voorwerpen in een sacristie (een retouche zorgde voor
een smeltend gezichtj e) . Een ovale portretbuste in plechtige karmeldracht laat een zelfbewuste, iets naar links omhoog kijkende
vrouw zien.
Von Balthasar 1950; Combes 19o, 1957 en 1962;
Descouvemont 1991; Gorres 1964; Laurentin
1972; Sion 1972.

authentieke autobiografie publiceerde. De

tekst van de editie van 1898, bezorgd door
haar zus Mere Agnes, bleek sterk geretoucheerd en naar de smaak van de tijd aangevuld.
De Therese van de authentieke editie
kwam naar voren als een andere, spontaner
en vooral theologisch belangrijker vrouw
dan die van Mere Agnes: niet de cliche-figuur
die snel ingepast werd in een vroomheid volgens vaste patronen en aangepast aan het populaire sentiment, maar de ontdekster van
een vrij oorspronkelijke, in ieder geval persoonlijker spiritualiteit. Theresia's `kleine
weg' bestaat enerzijds uit een sterk bewustzijn van de kleinheid van de mens tegenover
God, anderzijds in een grenzeloos, aan roekeloosheid grenzend vertrouwen op de Vader.
Niet het offer en de negatie van zichzelf domineren, maar een overgave aan de liefde, die
God is. Haar vroomheid is daarnaast sterk
ecclesiologisch en missionair: haar Godsliefde
is tegelijk liefde voor de mensen. In 1927

vierde zoon van
de Lombardische graaf Landolfo van Aquino
en de Napolitaanse Theodora., werd ca. 1225
op het kasteel Roccasecca bij Napels geboren. Na een jeugd als oblaat (ter opvoeding
aan het klooster aangeboden knaap) in het
nabije klooster van Montecassino (»Benedictus) en filosofiestudent te Napels werd hij tegen de zin van zijn verwanten ca. 1243 dominicaan (»Dominicus) . Op weg naar Bologna
werd hij overvallen door twee van zijn broers
en twee j aar lang op het familiekasteel gevangen gehouden. Zijn leerling Thomas van
Cantimpre vertelt, dat men hem daar door
een hoer wilde laten verleiden en aldus tot
andere gedachten wilde brengen. Met een
brandend hout uit het haardvuur j oeg de gevangene de verleidster de kamer uit en
schroeide er een kruis mee in de deur, waarop
THOMAS VAN AQUINO,
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een engel hem een hemelse gordel als bemoediging gaf.
In 1245 liet men hem vrij. Hij studeerde
eerst theologie te Parijs, waar medestudenten
hem 'stomme os' gingen noemen, en daarna
te Keulen bij de ordebroeder >>Albertus de
Grote, die het door de hele wereld te horen
gebrul van deze os voorspelde. Door Albertus' bemiddeling verwierf hij in 1252 een positie als lector in de theologie in Parijs. In 12 57
werd hij er met de franciscaan Bonaventura
(>>Franciscus), die hem eens bij een bezoek gewezen moet hebben op een beeld van de lijdende Jezus als bron voor zijn Godskennis,
professor aan de universiteit. Van 1260 tot
1268 doceerde Thomas onder meer als pauselijk hoftheoloog te Orvieto en Viterbo en
daarna tot 1272 weer te Parijs. Op weg vanuit
Napels, waar hij een dominicaans studiecentrum opzette, naar het concilie van Lyon,
stierf Thomas in 1274 in de cistercienzerabdij
van Fossanuova. Zijn graf is in de SaintEtienne te Toulouse; zijn erenaam is `doctor
communis' of `doctor angelicus' (universeel
docent; engelachtige leraar); zijn meest voorkomende attributen zijn een ster of zon (met
gezicht) op de borst (al dan niet aan een collier), een gordel, soms een os. Hij maakt vaak
een gebaar, dat op de zoveelste distinctie in

zijn betoog wijst: een winger op de duim.
Thomas, coryfee van de scholastieke theologie, die een bibliotheek vol schreef met filosofische, theologische en mystieke werken
(commentaren, monografieen, strij dschriften
en vooral twee grote 'Summae', de Summa
contra Gentiles en de Summa Theologica),
bracht een ongeevenaarde synthese tot stand
tussen de antieke en Arabische filosofie, het
bijbelse denken en de patristische en vroegmiddeleeuwse theologie, tussen geloven en
weten. Met groten als Plato, Aristoteles, Descartes en Kant bepaalde hij het westerse denken. Ook nu nog kan geen enkele denker om
de (ook fysiek!) reusachtige man heen. Zijn
hymnen, zoals Lauda Sion Salvatorem (Loof
Sion uw Verlosser), Tantum ergo Sacramentum

(Zo'n groot [sacrament]; het slot van Pange
lingua Gloriosi, Bezing, o tong, [het glorierijke mysterie]) en vooral Adoro Te Devote (U
aanbid ik eerbiedig), hebben, door ontelbaar
velen op laat-middeleeuws-gregoriaanse melodie gezongen, echter niet altijd verstaan en
misschien nog minder begrepen, in de katholieke liturgie en paraliturgie eeuwenlang
gefunctioneerd.
Thomas' portret, teruggaande op de beschrijving van zijn eerste biograaf Willem
van Tocco (na 1323) en een verloren gegaan
fresco in de Santa Maria di Gradi te Viterbo,
leefde voort in talrijke afbeeldingen: onder
meer van Fra Angelico, fresco 1437 -45 in het
klooster San Marco te Florence, en Justus van
Gent, paneel ca. 1470 voor de Biblioteca te
Urbino, nu in het Louvre te Parijs (met vingergebaar) . Op een schilderij ca. 1480 van
Pedro Berruguete in de San Tomas te Avila
deed de schilder de historie geweld aan en
beeldde Thomas of als bisschop met doceergebaar en boek. Veel cycli zijn er niet geweest: Thomas was daarvoor te weinig een
volksheilige. Belangrijk is de serie gravures
van Corijn (Quirinus) Boel naar Otto van
Veen bij de Vita Divi Thomae Aquinatis (Antwerpen 16 i o), die als voorbeeld voor latere
monumentale schilderingen werd gebruikt
(Leuyx 1649-51 in de Thomaskapel in de
Santa Maria Rotunda te Wenen). Van een
twintigtal scenes die afgebeeld worden betreft tweederde gebeurtenissen uit zijnjeugd.
Abs afzonderlijke scenes waren vooral in trek
de verleiding door de hoer (De Grayer, schilderij 1644 in de Sint Salvator te Brugge) en
het bezoek bij Bonaventura (Zurbaran, schilderij 1629) .
De triomf van de heilige Thomas is afgebeeld door Francesco Traini, paneel 1 344:
bewonderd door een menigte en door Jezus
gezegend: Thomas, voorgelicht door profeten en Plato en Aristoteles, met de slapende
filosoof Averroes aan zijn voeten ten teken
dat hij deze overtrof; en door Filippino Lippi,
fresco 1493 in de Santa Maria sopra Minerva
te Rome: dispuut met ketters. In deze allego-
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waarheid overdenken, mijn
lippen de bozen beschamen'

de Arabische filosoof Averroes
die het tegen hem moet

Aquino, paneel, 1344, in de

(vgl. Ps. 3 6 /37, 3 0 1 5 0 /5 1,1 7);

afleggen. Boven Thomas, rond

Santa Caterina to Pisa. In het
midden troont Thomas met de
tekst: 'Mijn keel zal de

daaronder zijn werken. Links
en rechts Plato en Aristoteles
die Thomas voorlichten; onder

een Jezus-Majestas de
evangelisten en Petrus en
Paulus met hun geschriften.

Francesco Traini, Verheerlijking
van de heilige Thomas van

THOMAS BECKET

rie, waar rechtsonder de orde van de dominicanen verheerlijkt wordt, discuteren Dominicus, de heilige Petrus Martyr (in 1252 te
Cavina door twee huurmoordenaars vermoord vanwege zijn optreden tegen de katharen) en Thomas van Aquino elk met drie
groepen van soms identificeerbare ketters. De
indrukwekkendste triomf is het fresco van
Andrea (Bonaiuto) da Firenze ca. 1365 in de
voormalige kapittelzaal der dominicanen bij
de Santa Maria Novella te Florence: in deze
`allegorie op de Kerk' en een `triomf van de
Heilige Thomas' zijn als in een picturale
Summa alle elementen van middeleeuws geloven en weten samengebracht rond Kerk,
bedelorden en de theoloog Thomas, hier tronend als middelpunt van een ware `encyclopedie' van oud- en nieuwtestamentische figuren, personages nit de geschiedenis en
personificaties van theologische en kardinale
deugden, van artes liberales en van wetenschappelijke disciplines. Een minder geslaagde triomf vormt de saaie, 19e-eeuwse gewelfschildering van Seitz in het Vaticaan te
Rome. Een bronzen Thomasbeeld van Falise
vond na omzwervingen vanaf 1923 tot 1988
een plaats naast de nieuwe aula van de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Chenu 1960; Eckert 1965 en 1974; Lechner 1 974.

THOMAS BECKET VAN CANTERBURY

werd ca. 1118 te Londen als zoon van Normandische immigranten geboren. Zijn vader
Gilbert Becket was een koopman. Een legende spreekt over zijn moeder als over een Saraceense prinses, met wie zijn vader getrouwd
was. Na zijn studie in Parijs zond aartsbisschop Theobald van Canterbury Thomas
naar Bologna en Auxerre voor de studie van
het kerkelijk recht. In 1154 werd hij aartsdiaken van Canterbury en een j aar later kan-
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selier van koning Hendrik i i , met wie hij
bevriend raakte en die hij in zijn verdediging
van de rechten van de kroon tegen de aanspraken van de Kerk steunde.
Tot 1162, toen hij tot opvolger van Theobald aangewezen en gekozen werd, leidde
Thomas een leven als een hoveling. Als aartsbisschop deed hij afstand van het kanselierschap, stelde zich voortaan geheel in dienst
van zijn bisdom en de Kerk en leefde als een
monnik. Weldra was hij verwikkeld in een
escalerend conflict met de koning, dit naar
aanleiding van de jurisdictie over de clerus en
van andere kerkelijke aangelegenheden (onder meer de politieke fricties tussen de koning
en paus Alexander iii) . In 1164 moest hij,
misschien toen al door de koning in het nauw
gebracht, smadelijk uitwijken naar Pontigny
en Sens. Een verzoening in 1170 hield niet
lang stand. De houding van Thomas in een
kwestie rond geexcommuniceerde bisschoppen wekte opnieuw de woede van de vorst.
Na mislukte onderhandelingen werden in
117o door een viertal ridders wellicht bedreigende uitingen van de kant van de koning in
de richting van de aartsbisschop misverstaan,
hetgeen leidde tot hun daad: de 'moord in de
kathedraal' tijdens de vespers. Men vereerde
Thomas al spoedig als martelaar. Al in 1 T 73
volgde de canonisatie. De koning kwam tot
inkeer en deed in 1174. in het openbaar bij zijn
graf boete.
Canterbury werd Engelands belangrijkste
bedevaartsoord (men denke aan The Canterbury Tales 1478 van Geoffrey Chaucer), in
betekenis te vergelijken met Santiago de
Compostela, en bleef dit tot 1538, toen Hendrik viii er een einde aan maakte door het
graf to verwoesten. Pelgrimstekens (met Beckets portretbuste), een kleine afbeelding' van
zijn reliekschrijn of souvenirampullen herinneren eraan. De verering verspreidde zich
over heel Europa: van Sicilie tot IJsland. Thomas' feest is op 29 december.
Thomas Becket werd vanaf het einde van
de i ie eeuw op velerlei plaatsen afgebeeld
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met kazuifel, pallium, mijter, staf en boek:
miniatuur ca. 1095 in Alan van Tewksbury's
handschrift met brieven van Thomas; mozaiek van voor 1182 in de dom te Monreale;
email aan reliekschrijn ca. 1195 uit de abdij
van Petersborough (plaats onbekend); beeld
eind 12e eeuw in de kathedraal te Sens; 13 eeeuws fresco in de kathedraal te Norwich;
14e-eeuws raam te Credenhill (Herefordshire; met de bisschop-heilige Thomas Cantilupe van Hereford, Lord Chancellor ca. 1275)
en een zilveren altaar 1492 in de Residenz te
Munchen. Thomas heeft met zijn naamgenoten de apostel en »Thomas van Aquino zijn
plaats op een 14e-eeuws altaarretabel in de
Sankt Jurgen te Weimar.
Dc afbeelding van de moord in een groot
aantal cycli gaat in de kern terug op enkele
scenes in een tweetal initialen in de reeds genoemde eind-i ie-eeuwse collectie van zijn
brieven: onderhandelingen en de moord en
Thomas' graf. Op de afbeelding van de
moord wordt meestal door een ridder uit een
groep de top van Thomas' schedel afgeslagen; meestal staat hij voor een altaar (emaille
reliekkast ca. 1235 in de kerk te Trono, Halsingland, Zweden), een enkele maal knielt hij
(miniatuur ca. 1300 in het East Anglian Psalter) . De ramen van Sens (ca. i 190) en Chartres (ca. 1206), maar vooral de miniaturen
1230 -50 van het Queen Mary Psalter (dertig
scenes) en de 15 e-eeuwse cyclus van Michael
Pacher (Museum Johanneum te Graz) omvatten respectabele cycli met scenes uit Thomas' jeugd, verwantenkring, carriere en
strijd, de moord, zijn dood en een apotheose.
Van de vele, meestal kortere cycli op 12e- en
13 e-eeuwse muurschilderingen verdient die
van Tarrassa (Catalonia; ca. 1200) in een aan
Thomas gewijde absis in de Santa Maria aandacht: dood, apotheose (als een klassieke
middeleeuwse opname van zijn zielepop
door engelen vanaf zijn doodsbed) en de bisschop en zijn diaken acclamerend voor een
majesteitelijke Christus (vgl. fresco's in de
San Giovanni e Paolo te Spoleto, genoemd
reliekkastje in Trono en reliefs aan de doop-

De moord op Thomas van
Canterbury, Engels
borduurwerk (zijde op linnen)
op een bisschopsmijter, begin
13e eeuw, uit de abdij van
Seligental bij Landshut.
Bischofliches Museum,
Augsburg.

THOMAS MORE

vont in de dorpskerk te Lyngsjo in Schonen).
In de 19e eeuw schilderde Von Rayski 1836
de moord en Packer hetzelfde thema en een
uitvaart van Thomas.
In de literatuur bleef de herinnering aan
Thomas Becket aanvankelijk eerder bewaard
door legendarische werken zoals La vie de
Saint- Thomas le Martyre 1174 van Gamier de
Pont Saint-Maxence, dan door de Vitae van
zijn vrienden William Ftzstephen 1171-72 en
Edward Grim 1174-77. In de loop van de i 7e
eeuw schonk men in het jezuietendrama aandacht aan de moedige martelaar. Bancroft
betrok in zijn drama Henry the Second 169293 voor het eerst de bisschop bij de affaire van
koning Hendrik ii met zijn geliefde `Fair
Rosamond', een situatie die hem de vijandschap van koningin Eleanor opleverde. In de
18e eeuw zag men Thomas als een eerzuchtig
tegenstander van de nobele koning, die partij
koos voor koningin Eleanor zoals door Ireland in Henry II 1799. Na de romantische
benaderingen van het gegeven in de 19e
eeuw, onder meer in het drama 1876 van
Grindroth, trachtte De Vere in hetzelfdejaar
op basis van historisch materiaal de figuur
van een echte heilige op het toneel te zetten.
In de novelle van Meyer, Der Heilige 1879 (in
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THOMAS MORE , geboren te Londen in
1478, had sinds ca. 1 Soo als staatsman en au-

teur zijn plaats in het openbare leven van Engeland. Door zijn opvoeding, in het huis van
de aartsbisschop en Lord Chancellor, John
Morton, en in Canterbury College te Oxford, ontving hij een degelijke grondslag
voor zijn latere leven: een bestaan als humanist die zijn leven lang aan de klassieke letteren toegewijd bleef, als politicus die een van
de hoogste Engelse ambten zou bekleden, en
als christen die zijn leven als martelaar zou
beeindigen. Op verzoek van zijn vader studeerde hij vanaf 1491 rechten. Hij verbleef
toen vier j aar lang bij de kartuizers te Londen.
In deze periode groeide zijn vriendschap met
andere grote humanisten zoals Erasmus, de
Dean of Saint Paul's John Colet, de graecus
William Grocyn en Hans Holbein de Jongere. In 1501 kreeg hij een plaats bij de balie.
Een aantal jaren doceerde hij aan Furnival's
Inn. In 1 504 werd hij lid van het parlement.
Verlangens om zich als ongehuwd man
aan het religieuze leven te wijden weken in
1504 voor een huwelijk met Jane Colt of

Duitsland voor toneel bewerkt onder meer

Netherhall, dochter van Colt Newhall, die in

door Linz 1 93 5) is Thomas juist geen heilige
maar een hater van de koning, die Rosamond, nu de dochter van Thomas, bemint.
Bij Tennyson 18 84 (Duitse toneelbewerking
onder meer door Irving 1893) stond Thomas'
beproefde vriendschap met Henry die in de
intriges rond Eleanor en Rosamond verloren
ging, op de voorgrond; bij Eliot, Murder in
the Cathedral 1935 treft men als in een mysteriespel weer de ware heilige aan in wie de
betekenis en de waarde van het martelaarschap getoond willen worden; en bij
Anouilh, Becket ou l'honneur de Dieu 1959 de
botsing tussen religie en staat. Pizzetti ging
voor zijn opera Assassinio nella Cattedrale
1958 uit van de tekst van Eliots drama.

1511 overleed. Thomas hertrouwde met de
weduwe Alice Littleton. Zijn huis in Chelsea,
waar vier kinderen — drie dochters en een
zoon — opgroeiden, werd een door velen bezocht centrum in het Europese humanistische
leven. Na onenigheid met Hendrik vii over
belastingmaatregelen trok More zich een tijd
lang uit het openbare leven terug en maakte
reizen naar het vasteland.
Bij de troonsbestijging van Hendrik viii,
die hem als raadsman koos, begon in 1509
zijn grote carriere: hij werd Under-Sheriff
van Londen. Tijdens een diplomatieke reis in
Vlaanderen, in ISIS, schreef hij zijn beroemdste werk, Utopia (Nergensland). In
1521 verhief de koning More, die al sinds
1518 Master of Request en Privy Councellor
was in de adelstand. Sir Thomas More ver-

Barlow 1988; Borenius 1932 en 1933; Foreville
1956; Puchsel 1963; Waddams 1971.
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Hans Holbein de Jongere,
Thomas More en zijn familie,

tekening, 1528. Offentliche
Kunstsammlung, Kupferstichkabinet te Basel. De tekening
werd door Holbein gemaakt
naar een verloren gegaan
familieportret van zijn hand uit
1527.

In opdracht van More, die er de
annotaties bij maakte, schonk
Holbein de tekening aan
Erasmus. In het midden zit
Thomas; aan zijn rechterkant
zijn vader. Tweede van rechts is
Margret.

dedigde de koning tegen Luthers aanval op
de, voor de traditionele sacramentenleer opkomende, apologie die de koning geschreven
had: Assertio septem sacramentorum (Uiteenzetting over de zeven sacramenten; 1521). Onder het pseudoniem Gulielmus Rosseus More
schreef hij daartoe in 1523 Responsio ad convitia Martini Lutheri (Antwoord op de scheld-

partij van Maarten Luther). Na in 1523 tot
Speaker of the House of Commons te zijn
gekozen, bereikte hij in 1529 de top als Lord
Chancellor en werd hij zo opvolger van de
eerzuchtige Thomas Wolsey, die de grondlegger was geweest van de positie van de koning binnen de Engelse Kerk, maar die in
ongenade was gevallen toen de poging te
Rome om Hendriks huwelijk met Catharina
van Aragon nietig te laten verklaren mislukte.
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More's lot nam een wending in 1532. Zijn grap zonder betekenis; anderen zagen er een
respect voor het koningschap was zo groot vroege aanzet van communisme in. Van
geweest, dat hij Hendrik viii zo lang moge- Duinkerken begint zijn bijna vergeten Verlijk ontzien had in diens steeds sterker wor- scheurde christenheid met een analyse van dit
dend streven de Engelse Kerk naar zijn hand boek en noemt het met meer recht `een
droom eener nieuwe wereld, eener menschte zetten. Ook de regeling van de troonsopvolging van de zoon van Anna Boleyn, met waardige maatschappij, gerezen in het hoofd
wie de koning in 15 3 3 na een onwettigver- van een heilige'. More ontwierp er de ideale
klaring van het eerste huwelijk door Thomas samenleving in, gegrond op natuurrecht en
Cranmar, de aartsbisschop van Canterbury, een rationele religie.
in de echt verbonden was, zou More hebben
Een neef van More, William Rastell, gaf in
15 57 te Londen diens Engelse werken uit; en
willen respecteren. Maar doordat koning en
parlement aanstuurden op steeds verdergaan- in 1656 verschenen de Latijnse geschriften te
de, antipauselijke wetgeving, zulks op insti- Leuven. Zijn schoonzoon William Roper,
gatie van Thomas Cromwell, zag More zich Margrets man, schreef in 1626, zich baserend
gedwongen zijn ambt neer te leggen. Het beop originele documenten, More's eerste biotekende voor hem verlies van het grootste grafie.
deel van zijn vermogen en in het volgende
anderhalfjaar een Leven in afzondering. Toen In 1886 volgde Thomas' zaligverklaring, en
men in 1534 van hem de eed eiste op de Act in 1935, samen met die van John Fisher, zijn
of Supremacy, waardoor de koning hoofd heiligverklaring. Zijn feest is op de verjaarvan een Engelse staatskerk werd, weigerde dag van zijn dood. Alle afbeeldingen gaan
Sir Thomas, samen met onder meer de bis- terug op een geschilderd werk 1527 (met
schop van Rochester, de humanist en theo- schriftrol en een keten waaraan de Tudorloog John Fisher. Het gevolg was vijftien roos) en een getekend portret 1528 van Holmaanden gevangenschap in de Tower, een bein dejongere, die uit hetzelfde j aar ook een
proces dat grotendeels gevoerd werd op pentekening naliet van More te midden van
grond van valse aanklachten, en uiteindelijk zijn gezin. De tekening is een weergave (met
de terdoodveroordeling, waarvan zelfs een notities bij de personages) van een verloren
schitterende zelfverdediging hem niet kon gegaan schilderij uit 1527. Rowland Lockey
maakte er ca. 1600 een min of meer gelij kenredden. De beschuldiging was hoogverraad.
Een collectie Brieven aan zijn dochter Margret de kopie van. Ook Rubens schilderde een
More uit die maanden en het vrome Dialogue portret, een voorstudie voor een eveneens
of Comfort against Tribulation verraden de verloren gegaan schilderwerk. Een anonieme
stemming, vastberadenheid en het sterke ge- tekening in een Utopia-editie I S 18 (Basel)
loof van de man. Op 6 j uli 1535, enkele we- toont hem in gesprek. Een aan Caron toegeschreven schilderij 1590 in het museum te
ken na John Fisher, werd Thomas onthoofd.
Europese humanisten reageerden ontsteld,
Blois toont More's afscheid van Margret, en
onder wie Erasmus, die hem in 1509 — met een houtsnede 1536 zij n dood. De More-bioeen toespeling op More's naam — zijn En- grafie van Bremond in Les saints 1904 is nog
leoomion Moorias of Laus Stultitiae (Lof der altijd leesbaar.
zotheid) had opgedragen.
Van More's werken hoort het reeds ge- Donner 1945; Farrow 1956; Morison 1963; Reynoemde Utopia (Nergensland) tot de wereld- nolds 1960; Routh 1934.
literatuur. Sommigen deden dit werk, vol satirische kritiek op eigentijdse politieke en
sociale toestanden, ten onrechte of als een
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U R S U L A is de in de 9e en I oe eeuw opduikende naam van een vrouw, die aan het
hoofd stond van een legendarisch leger van
elfduizend martelaressen, onder wie onder
meer Aurelia, Cordula, Cunera, Pinnosa,
Kunigunde en Odialia van Brittannie worden genoemd. Volgens legenden (Passies uit
de I oe en i I e eeuw, ontstaan na de vondst in
I I o6 van een martelaarsgraf te Keulen) zou
Ursula de dochter van een Engelse koning
zijn geweest. Een koningszoon Etherius
maakte haar het hof. Weigering door de
maagd, die haar leven al aan haar bruidegom
Christus gewijd had, zou oorlog betekend
hebben. Daarom vroeg zij op aanraden van
een engel drie jaar uitstel in de hoop dat de
kandidaat christen zou worden en zich zou
bedenken. Toen de tijd om was, voer Ursula
op aanraden van een engel die haar in een
droom verscheen, met haar leger gezellinnen
de zee op, waar een storm hen de Rijn op
dreef tot Keulen. Vanaf Basel trokken zij te
voet naar Rome. Een paus Cyriacus, die hen
daar ontving, reisde met hen mee op de terugreis naar Keulen, waar de Hunnen, die
intussen de stad belegerden, alle vrouwen,
nadat zij door Ursula tot standvastigheid gemaand waren, met pijlen ombrachten.

Een aangedikte versie van de legende — ook
Ursula's moeder koningin Gerasina, de bekeerde Etherius en andere edelen reizen mee
en worden gedood — van de hand van Elisabeth van Schonau, een 12e-eeuwse visionaire,
geraakte in de Legenda Aurea, waarin Ursula's
groep met een ridderleger wordt vergeleken.
Kern van het verhaal zou een inscriptie in de
Ursulakerk te Keulen uit de 4e of S e eeuw
kunnen zijn, die bericht dat een zekere Clematius ter ere van een maagd-martelares een
basiliek gebouwd heeft op de plaats van een
afgebrande kerk. Het onwaarschijnlijke getal
der gezellinnen berust op een lees/schrijffout
van een streep (bedoeld als accentuering) on-

der het getal xi (verstaan/geschreven als:
daarboven, is I I .000) in de inscriptie.
Ursula werd vooral vanaf het begin van de
12e eeuw in heel Europa vereerd. Daarvoor
zijn er al vanaf de 8e eeuw aanwijzingen voor
de verering van de I i .000 maagden, maar de
namen van de leidsters wisselen. Ursula werd
de patrones van opvoeders en universiteiten,
textielhandelaren en zieke kinderen. Haar
attributen zijn palmtak, pijl, kruisbanier
en schip. Tussen 1200 en 1500 bestonden
er broederschappen, `Ursula-scheepj es' genoemd, waarin velen bij hun toetreding goede werken, missen en gebeden beloofden en
lieten registreren, in de hoop onder deze
vracht en Ursula's bescherming de reis naar
de hemel voorspoedig te volbrengen. Angela
Merici stichtte in I S 3 S te Brescia de orde der
ursulinen.
Ursula werd afgebeeld als jonge koningsdochter, meestal — behalve in Spanje — met
een kroon op het hoofd. Het haar hangt los
( 13 e-eeuwse miniatuur in een Graduale in het
Museo Civico te Bologna, en Raquena en
Rubiales, retabel ca. 1540 in het museum te
Valencia). Op gegraveerde titelpagina's in
17e-eeuwse beschrijvingen van Keulse monumenten prijkt Ursula met haar meisjes tussen andere aldaar vereerde heiligen (in die
van Winheim Sacrarium Agrippinae [Bewaarplaats van Keulse heiligdommen] 1607 in een
optocht en in Gelenius' De admiranda, sacra, et
civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippi-

nensis [Over het bewonderenswaardige reli-

gieuze en burgerlijke belang van Keulen]
1645 haar martelaarschap). Ca. 1915 maakte
Holtzl een modern olieverfschilderij . Vaak
werd zij voorgesteld als `Schutzmantel'-heilige zoals Maria) : beschermend onder haar
wijd uitgespreide mantel eerst haar gezellinnen, dan andere personages uit haar legende
en tenslotte ook leden van de broederschappen: Meester van Osnabruck, houten beeld
ca. I5Io in het Suermondt-Museum te Aken
(met zeer modieus geklede figuren), en De
Beer, triptiek ca. i6o5 in het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen. Alleen al in de

URSULA

met knekels der maagden versierde 'Goldene
Kammer' in de Keulse Ursula-kerk staan 122
reliekbustes van Ursula en haar meisjes. Een
merkwaardige afbeelding bevindt zich in de
Galeria te Pisa: op een fresco ca. 1375 uit de
Pisaanse school rijst Ursula als koningsdochter op uit zee en neemt op aanwij zing van een
stralende hele-Christus de gekroonde stadsmaagd van Pisa (op de oever met standaard)
in haar bescherming op. Engelen en heilige
martelaressen (de i l . 000 maagden?) zien toe.

Hans Suss von Kulmbach, Het
schip van de heilige Ursula,

houtsnede, ca. 1 5 1 3 -1 4.
Graphische Sammlung
Albertina, Wenen.

Een houtsnede ca. I S 13/14 van Von Kulm
bach met als titel 'Das Schiff der heiligen Ursula' illustreert de werkzaamheid van een Ursula-broederschap (een katholiek pamflet
waartegen de vele vlugschriften uit de Reformatie zich afzetten) .
Talrijke cycli verschillen in details niet alleen van land tot land maar ook naar de verschillende versies van de legende waar de
lokale kunstenaars van uitgingen. Een compacte cyclus op een fresco in het Tsjechische
Mysjenec dateert van de tweede helft van de
12e eeuw (storm, aankomst in Keulen, marteling). Twaalf scenes zijn te vinden op een
-
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altaarretabel uit Lubeck (ca. 1480-90, eerst in
de kerk te Slagen, nu in het Universiteitsmuseum te Oslo). Alle aandacht valt op Etherius in de vier scenes van — naar alle waarschijnlijkheid — zijn reliekschrijn ca. i Soo in
de Sankt Margarethen te Briihl. Zes scenes en
een Schutzmantel-Ursula van Memling sieren de kostbare Brugse schrijn 1489 in het
Sint Janshospitaal, en acht scenes resten nog
van de Meester van de Ursula-legende (Groeningemuseum te Brugge). Vittore Carpaccio
maakte een cyclus van negen schilderingen
1490-98 voor de Venetiaanse Academie,
daarbij de Legenda Aurea volgend. Acht scenes bevat weer een Catalaans altaar 1 e eeuw
met een eigen interpretatie van de legende
(Liverpool en Bilbao). Onder de afzonderlijke scenes komt uiteraard die van het martelaarschap op de kade van Keulen het meest
voor: zeer vroeg en gestileerd, samen met
twee scenes uit het leven van de heiligen Gereon (Mauritius) en Gallus (>>Columbanus)
op een tekening 113 7-47 in een calendarium
in de Landesbibliothek te Stuttgart en een
miniatuur van de Gebroeders van Limburg
uit het begin van de i Se eeeuw in de Belles
Heures du Duc de Berry. De Meester van de
Legende van Maria Magdalena schilderde de
droom met de engel en Ursula's afscheid van
haar vader (1 S e eeuw; genoemd museum te
Keulen), en Lisjka beeldde in 1709/10 haar
apotheose af.
In een 14e-eeuwse Italiaanse legende is Ursula het kind van een Hongaarse koning, dat
in een berevel (ursus!) ter wereld kwam en op
een door haar bedongen reis naar Jeruzalem
in `het land van de sultan' met haar gezellinnen omgebracht werd. Castellano de' Castellani bewerkte de Ursula-legende tot een
geestelijk spel (einde 1 Se eeuw) en Vondel tot
het treurspel Maeghden 1639. Badia schreef in
1694 in Wenen een oratorium op een libretto
van Rossi.
Dahmen 1953; Solzbacher/Homann 1963; Tervarent 1930; Zehnder 1 9 8 5.

VEERTIEN NOODHELPERS: dit is de benaming van een groep van heiligen, vrouwen
en mannen, op Wier voorspraak vanaf de
middeleeuwen het devote christenvolk bij alle mogelijke soorten onheil rekende. De wortels van de `voorspraak' door heiligen reiken
tot in de oudheid. Al na de vervolgingen onder Decius ca. 250 werd ter delging van kerkelijke straffen een beroep gedaan op de tussenkomst en de verdiensten van degenen die
op een of andere manier gemarteld waren,
maar de vervolging en de martelingen overleefden. Origenes fundeerde in de eerste helft
van de 3e eeuw de verering van de martelaren
op de overtuiging dat de 'gemeenschap van
de heiligen' (het collectief van alle gelovige
christenen) tijd en ruimte oversteeg, waardoor verdiensten van de besten de anderen
konden helpen. In de middeleeuwen twijfelde geen mens eraan dat aan alle heiligen speciale terreinen toegewezen waren waarop zij
bij uitstek bescherming konden bieden. Predikanten hielden niet op deze idee te verkondigen, zoals Johannes Herolt, dominicaan uit
Regensburg, Sermones de tempore, de sanctis
1430-35 (Preken over het tijdeigene en over
de heiligen) . Het werkterrein van de heilige
leidde men af van het beroep, van eigenaardigheden uit de Vita of van de attributen. Zo
werd bijvoorbeeld de legendarische martelaar >>Erasmus van Formia uit de vervolgingen onder Diocletianus en Maximianus, omdat de darmen uit zijn lijf werden gedraaid
(Dirk Bouts, paneel ca. 1445 in de Sint Pieter
te Leuven) en een darmenwinder zijn attribuut werd (een werk van Grunewald 152025), de beschermer van allen die met een windas werkten, zoals garenspinners, touwslagers, zeilschippers en mijnwerkers, en bood
bij hulp tegen buikpijn en bij bevalling.
Met de hieronder genoemde veertien heilige helpsters en helpers in de nood voelde de
christenmens zich vanaf de middeleeuwen
beschermd tegen zo goed als alle onheil.

VEERTIEN NOODHELPERS

Johann Michael Feuchtmayer
en Johann Georg Ubelherr
bouwden in 1 764 het hoofdaltaar in de bedevaartkerk to
Vierzehnheiligen (Frankenland)
naar een ontwerp van Jacob
Michael Kuchel.

Op hoeken en nissen zitten of
staan op de opbouw van dit
rococo-altaar de klassieke
Veertien Noodhelpers, die
vanaf de middeleeuwen
werden aangeroepen bij
kwalen en noden en die bier
gezamenlijk vereerd werden.
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Achatius, een ridder, met Io.000 soldaten
op de berg Ararat gedood en in de doornen
geworpen, beschermde onder meer bij doodstrijd, ziekte en twijfel. De maagd >>Barbara
hielp in het uur van sterven. Bisschop >Blasius
beschermde tegen keelpijn, >Christoffel tegen
ongevallen onderweg en pest, de diaken Cyriacus, die voor zijn marteldood de dochter
van de keizer van bezetenheid genas, tegen
boze geesten en bezetenheid. >>Dionysius werd
aangeroepen tegen hoofdpijn en syfilis, >Egidius tegen onvruchtbaarheid, epilepsie en
huiduitslag, >Erasmus tegen buikpijn en bij
bevalling. »Georgios hielp tegen pest, lepra,
syfilis, slangebeten en heksen, een andere ridder Eustachius (>> Hubertus) tegen hondsdolheid en razernij. De maagd >Catharina werd
aangeroepen bij allerhande ziekten en bij tekort aan moedermelk, de maagd >Margareta
bij bevallingen. Pantaleon, arts en martelaar,
hielp bij ziekten van mens en dier en tegen
sprinkhanen en hekserij. De knaap >>Vitus tenslotte werd aangeroepen tegen psychische
kwalen.
Een gebed eind 14e eeuw somt de heilige
helpers op in deze volgorde. Hun cultus, tot
in de 16e eeuw, ging vanuit Zuid-Duitsland
over heel Europa. Plaatselijk kon de samenstelling van de groep varieren: er werd gewisseld met »Antonius Abt, »Rochus, Wolfgang van Regensburg (monnik-missionaris
in Hongarije en Bohemen, ioe eeuw; tegen
verlamming, beroerte, onvruchtbaarheid en
miskramen), Magnus van Flussen (missionaris uit de 8e eeuw; tegen ongedierte),#Leonardus van Noblac (Merovingische kluizenaar en missionaris; toeverlaat bij gevangenschap) of #Oswald van Northumbria
(Engelse koning uit de eerste helft van de
8e eeuw; voor goed weer en tegen pest) en
met >>Ontcommer (bij huwelijksproblemen).
Tot in de 19e eeuw ontstonden er alleen al
in Duitsland meer dan 830 plaatsen waar
door propaganda vanuit kloosterorden de
Noodhelpers vereerd werden. Belangrijk
was het cistercienzerklooster Langheim
(Bamberg), waar in het midden van de I Se
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eeuw het kind Jezus met de veertien heiligen
verscheen en waarheen sindsdien massa's pelgrimeerden. De huidige rococo-bedevaartkerk, waar onder meer Neumann en Feuchtmayer aan werkten, werd van 1743 tot 1772
gebouwd en overdadig gedecoreerd (altaar
met Jezuskind en j olige heiligen op pilaren en
voluten van Kiichel 1771/72). Al vanaf ca.
1320 (fresco in de dominicanerkerk te Regensburg; tien heiligen) werd de groep talloze malen afgebeeld: onder meer door Burgkmair, zijpaneel ISo1 in de Gemaldegalerie te
Augsburg; Grunewald, rugzijde van een
vleugel van een altaar 1503 uit Bindlach te
Lindenhardt (Ostfriesland); school van Riemenschneider, houten predella 1520/30 uit
het Hospital, nu in het Mainfrankisches Museum te wurzburg; tot aan Von Seinsheim,
schilderij 1882 in de Sankt Andreaskirche te
Griinbach. Uiteraard zijn de personages op
de groepsafbeeldingen altijd kenbaar aan hun
attributen. De compositie van de groep varieerde van vrij opgesteld tot verzameld rond
Christoffel, Maria of het Jezuskind als leider
of middelpunt. Maria heeft het kind wel eens
op schoot, dat soms in een bruidsmystieke
verloving de ring aan een van de >>maagden
uit de groep (meestal Catharina) schenkt.
Schreiber 1959; Teufel 1957; Zender 1 959.
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werden al vermeld door >>Basilius de Grote,
>>Gregorius van Nyssa, »Ephrem de Syrier,
verder in een legendarische Passio en in een,
volgens sommigen ten dele authentiek Testament (van de martelaren). Veertig christenmilitairen uit de 'Legio fulminata' zouden,
volgens Ephrem onder Licinius (ca. 3 ii), een
overigens tolerante, pas veel later tot vervolger gemaakte medekeizer van Constantijn
(> Helena & Constantijn), te Sebaste in Arme-

nie gemarteld zijn. Zij werden in de winterkou naakt op het ijs geworpen of — volgens
een andere versie — in het ijskoude water van
een vijver gedreven. Toen een van hen verzaakte en naar een warm badhuis uitweek,
nam een soldaat van de wacht, onder de indruk van de moed van de anderen, vrij willig
de opengevallen plaats in. De verstarde lichamen werden buiten de stad verbrand.
Volgens weer een andere lezing zou een licht
uit de hemel het ijs hebben doen smelten en
het water hebben verwarmd, waarna een
onthoofding volgde. Men noemt de namen
van alle veertig. Gregorius van Tours meldt
in zijn De gloria martyrum 594 hun verering in
het Westen. Hun feest is op 9 en TO maart.
Vaak zijn de `Hagioi Tessarakonta' (heilige
veertig) in het Oosten afgebeeld, op ikonen,
miniaturen en fresco's. Toch is de oudste afbedding te vinden in Rome, in een in 1901
ontdekt, aan hen gewijd heiligdom ca. 700 bij
de Santa Maria Antiqua. De mannen, meestal
van onderscheiden leeftijd, met lendenschorten gekleed, staan altijd opeengedrongen op
het ijs of in ijskoud water. Rechts is vaak het
badhuis, met soms de renegaat; enkelen verwelkomen de nieuweling. Boven de kleumende groep zweeft op een troon de majesteitelijke Christus met acclamerende engelen.
De mooiste ikoon is een ioe-eeuws, Constantinopolitaans ivoor uit de Macedonische
renaissance (Staatliche Museen te Berlijn),
waarvoor de snijder zich enigszins liet inspireren door klassieke figuren uit de gigantomachie. Een sterk erop gelijkend middendeel
van een ivoor uit Leningrad doet vermoeden
dat het ook hier om een deel van een triptiek
gaat. De martelaren zijn ook afgebeeld op
een ioe-eeuws fresco in Tokali Kilisse te Goreme (Turkije) en op een 13e-eeuwse miniatuur uit een Syrisch handschrift in de Vaticaanse Bibliotheek te Rome (hun bustes met
overwinningskruisen in een geometrisch patroon). Op Griekse ikonen ca. I Soo (verblijfplaats niet bekend) en ca. i 600 (Recklinghausen; zonder Majestas) zweven de martelaars-
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De veertig martelaren van
Sebaste, ivoren ikoon uit een

atelier te Constantinopel, ioe
eeuw. Staatliche Museen,
Berlijn. Onder: de kleumende
martelaren op het ids; rechts
het badhuis, waarheen een van
hen vluchtte.
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kronen al boven de heiligen. Een ikoon van
onbekende ouderdom in het Catharinaklooster op de Sinai heeft de voorstelling met
de martelaren in het koude water. De afbeelding van de marteling op een fresco in het
klooster te Ochrid (Servie) heeft als pendant
een weergave van de onthoofding. Een 19eeeuwse ikoon in het Sinaiklooster vertoont
alle elementen: de Majestas, de neerdalende
kronen, het ijs met de martelaren, het badhuis, de renegaat en de aankomende vervanger en de verbranding van de lichamen aan de
kant. In het Westen zijn afbeeldingen zeldzaam: vroeg-12e-eeuws mozaiek in de kathedraal te Torcello; miniatuur ca. 113 o in het
Passionale van Stuttgart, en fresco ca. 1521
van Pontormo in het Palazzo Pitti te Florencc; de martelaren worden op het ijs gejaagd.
Demus 1960.

(eigenlij k Vincent
een boerenfamilie
te Pouy (sinds 1828 Saint-Vincent-de-Paul in
Les Landes) geboren. Hij studeerde te Dax
(Les Landes) en te Toulouse en werd in 1600
priester gewijd, waarna hij in de laatste stad
theologie studeerde. Hij verbleef enkele jaren
in Rome en behaalde in 16o8 te Parijs het
licentiaat in het kerkelijk recht. Hij kwam er
in aanraking met Pierre de Berulle (»Francois
de Sales), die hem in 1612 een pastoraat te
Clichy bezorgde. Hij werd eenjaar later huispriester en leraar bij de graaf de Gondi, generaal der koninklijke galeien, en bleef dat tot
1626. Deze positie stelde hem in staat het lot
van de gevangenen en slaven op de schepen te
verbeteren: hij zou zelfs eens de plaats van een
mishandelde en afgematte man ingenomen
hebben.
Intussen was hij enkele maanden pastoor te
Chatillon-les-Dombes en werkte hij onder de
VINCENTIUS A PAOLO
de Paul) werd in 1 81 uit

Boven: een door engelen met
een klassiek gebaar uit het
Byzantijnse hofceremonieel
aanbeden majesteitelijke
Christus. In het midden de
inscriptie: `hagioi tessarakonta'
(de heilige veertig) De
kunstenaar ontleende gezichten
en houdingen aan antieke
mythologische voorstellingen.
.
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arme plattelandsbevolking. In 1617 nam hij
zich voor zijn leven volledig aan de zorg voor
de armen te wijden en begon priesters als medewerkers rond zich te verzamelen. Dat leidde in 1625 tot de stichting van zijn 'Congregatio Missionis' (missiegezelschap; 'missie'
hier te verstaan als tot inkeer oproepende prediking), begonnen te Parijs in het College des
Bons Enfants, spoedig verlegd naar het klooster van Saint-Lazare. Naar dit klooster werden zijn volgelingen `lazaristen' genoemd. Al
als pastoor te Chatillon had hij een vereniging van vrouwen tot stand gebracht voor de
verzorging van armen en eenzame zieken, de
`Confrerie des Dames de la Charite', die zich
spoedig overal verspreidde. De Parijse groep
daarvan groeide dankzij Vincents samenwerking met de toegewijde weduwe Louise de
Marillac uit tot de `Filles de la Charite'. Dit
werd de eerste congregatie van religieuze
vrouwen in de geschiedenis die zich zonder
belemmering van bindende geloften en
kloostermuren kon wijden aan haar caritatieve taak voor zieken, gevangenen en galeislaven, krankzinnigen, invalide soldaten,
vondelingen en wezen, bejaarden en zwervelingen. Als eersten verleenden zij diensten op
de slagvelden. Tijdens de Fronde-opstand
(1648-53) richtte Monsieur Vincent in SaintLazare gaarkeukens op; daarna zette hij zich
in voor leniging van de hongersnood en voor
de wederopbouw in de verwoeste provincies
rond Parijs. De regentes Anna van Oostenrijk
benoemde hem na de dood van Lodewijk
x 111, die hij op zijn sterfbed had bijgestaan,
in 1643 tot lid van de Raad (Conseil de Conscience) tijdens de minderjarigheid van Lodewijk x i v . In 166o stierf deze man, die in de
geest van de ideeen van »Francois de Sales en
met een groot organisatorisch talent het sociale leven in de tijd van de Dertigjarige Oorlog en de periode van Richelieu en Mazarin
beinvloedde door de zorg,voor de meest behoeftigen op zich te nemen. Hij was een verklaard tegenstander van de ideeen der j ansenisten (»Augustinus). Zijn preken horen tot
de beste uit de Ile eeuw.

Moderne kritiek twijfelt aan de waarheid
van het verhaal dat Vincent als Jong priester
door zeerovers gevangen zou zijn genomen
waarna twee jaar slavendienst in . Tunesie
volgde. Hij zou in die periode al begonnen
zijn met de zorg voor galeiboeven. Het gebeuren past overigens wel in het avontuurlijke leven van deze heilige uit de tijd waarin
Alexandre Dumas (pere) in 1844 zijn Trois
Mousquetaires plaatste.
Naast de voortzetting van Vincents werk
door zijn lazaristen, wier kloosters zich over
de hele wereld verspreidden, ontstond in de
18e eeuw een niet onbelangrijke lekenbeweging, waarvan de leden zich inzetten voor de
zorg voor de armen. In 1833 vormde te Parijs
een 20 jarige student Antoine-Frederic Ozanam samen met Emmanuel Joseph Bailly de
Surey, professor en studentenpastor, en vijf
medestudenten een apologetische discussiegroep met als doel het beoefenen der caritas
in de geest van Monsieur Vincent. Na twee
jaar werd de groep zo groot dat met het oog
op het werk een duidelijke organisatie noodzakelijk werd. Men noemde de vereniging,
die al na een decennium in andere Europese
landen vertakkingen begon te krijgen, `Societe de Saint Vincent de Paul' (in Nederland
`Vincentiusvereniging'; voor vrouwen #Elisabethvereniging) . Ozanam, vanaf 1842 professor aan de Sorbonne, was een medestander
van Jean-Baptiste-Henri Lacordaire in de
strijd tegen de katholieke restauratie onder
Chateaubriand. Hij kwam in zijn kritiek (Du
progres par le christianisme 183 s) op de ideeen
van Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (Nouveau Christianisme 1825) voor het
eerst tot de formulering van de uitgangspunten van de latere katholieke sociale leer.
Vincent de Paul werd in 1 729 zalig en in
'737 heilig verklaard. In i88 S riep Leo x i i i
hem uit tot patroon van alle katholieke verenigingen die zich aan werken van naastenliefde wijden. Zijn feest viert men op 19 juli.
Hij wordt afgebeeld in priestersoutane (soms
met superplie of koorhemd) en -kalot, nog
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zonder de Franse collaar of priesterbef, maar
met een aan de hals opengelaten en over de
kraag van de toog heen geplooide slip van
een wit hemd. Soms is een klein kind aan zijn
voeten of op zijn arm zijn attribuut.
Alle afbeeldingen van Vincent, zoals van
zoveel anderen uit de periode van de Contrareformatie (> Carlo Borromeo, Francois de
Sales) gaan terug op een tijdens zijn leven
vervaardigd realistisch portret. In zijn geval
een geschilderde kop door Simon uit 166o,
dat hem weergeeft op 8o j arige leeftijd (in
het moederklooster van de lazaristen te Parijs). Men ziet een wat boerse man met pretoogjes en een zware lange neus en met een
schalkse glimlach om de lippen. Hij draagt
een kleine grijze ringbaard. Het portret werd
nagevolgd in vele gravures (onder meer door
Lochon 1664), schilderijen (Bourdon 1 649)
en beelden (eind-i8e eeuws beeld in de kerk
van Saint Julien-le-Pauvre; met kind op de
arm). Uit zijn leven werd een aantal scenes
onderwerp voor beeldende kunstenaars. In de
schilderkunst wordt hij door Petrini ca. 1725
in de Santa Caterina te Bergamo getoond als
predikant; door Jean ii Restout ca. 1750 als
aalmoezenier van de galeislaven en door De
Nouy in La Trinite te Parijs als vlootaalmoezenier; door Dufau ca. 18oS als plaatsvervanger voor een roeier en door Troy tweemaal
ca. 1700 als stervensbegeleider van Lodewijk
x 111. Uitbeeldingen van zijn armenzorg
vindt men op schilderijen van Restout ca.
1750 en Gamelin 1786 en een glasraam 1951
van Lammers in de kapel van het ziekenhuis
te Werl. Franse devotieprentjes uit de 19e en
eerste helft 2oe eeuw volgen de fysionomie
van het vroegste portret (ca. 1835) en de traditie van het kind op de arm (1890; met twee
kleine kinderen naast hem op een besneeuwd
pad dat naar een klooster leidt) en tonen de
motivering van Vincents werk (1929; foto
van tekening: een Jezus-Heilig-Hart-verschijning, waaruit stralen de heilige met twee
kinderen treffen, begeleidt hen weer op een
winterse weg) .
Abelly schreef in 1664 te Parijs de eerste
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biografie van Vincent: La vie du venerable serviteur de Dieu Vincent de Paul (drie banden;
herdrukt in 1891).

Contassot 1964; Lanzac de Laborie 1927; Meulenberg 1990; Redier 1927; Witzel 1978.

VINCENTIUS VAN ZARAGOZA, de welbespraakte diaken van bisschop Valerius,
werd in de vervolging onder Diocletianus ca.
304 in de bisschopsstad gemarteld. Rechter
Dacianus (Fides) liet towel de bisschop als de
diaken gevangennemen. Na een lang verhoor
werd Vincentius onderworpen aan een grote
reeks van, aanvankelijk 'vergeefse', martelingen: zijn vices werd met haken verscheurd,
hij werd op eeri bed met glas gewenteld (dat
in een veld bloemen veranderde) en op een
gloeiend rooster gelegd. Toen hij eindelijk de
dood in gedreven was, beschermde een raaf
zijn achtergelaten lichaam tegen wilde dieren. En een stenen mijlpaal (of in andere versies een molensteen), aan de hals van Vincentius' lichaam gebonden, verhinderde niet
dat het op het strand aanspoelde en te Valencia begraven kon worden. In de 8e eeuw zou
het vanwege het Morengevaar naar het bergland van Algarvie gebracht zijn (nu Kaap Sao
Vicente), waar raven het bleven bewaken tot
het in 1147 in de kathedraal te Lissabon definitief werd bijgezet. Volgens een Spaanse legende zouden de Romeinse diaken #Laurentius en Vincentius broers geweest zijn die
samen door bisschop Valerius tot diaken gewijd werden.

In de middeleeuwen werd Vincentius in heel
Europa vereerd: zijn feestdag op 22 januari
werd in het handelsverkeer een belangrij ke
vervaldag. Hij beschermde de belangrijke
gilden der wevers (vanwege zijn eerst te Zaragoza en vanaf S 3 1 in Frankrijk vereerde tu-
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niek), wijnboeren (Vincent verstaan als `vin
cent/vin saint') en houthakkers. Zijn kleding
is vanaf de middeleeuwen een dalmatiek, het
liturgische gewaad van de diaken (>>clerici).
Attributen als rooster of pijnbank, bloemen,
haken, mijlpaal en raven hebben naast martelaarspalm of boek betrekking op details uit
zijn legendarische passie, een schip op de
translatie naar Lissabon, een druiventros op
zijn patronage.
Een fresco in de catacombe van Pontianus
te Rome uit de 6e of e eeuw is de oudste
Vincentiusafbeelding. Een palm draagt hij als
martelaar op een glasraam in de Sint-Vincent
te Rouen; de molensteen op een polyptiek ca.
1410 van Martino di Bartolommeo; het rooster op een relief 1591 aan het hoofdaltaar in
de dom te Breslau en bloemen op een I5eeeuwse muurschildering in de kerk te Slaventin (Tsj echoslowakij e) . Een raaf en — waarschijnlijk — een leeuw vergezellen zijn beeld
1215 aan het zuiderportaal te Chartres. Een
schip is afgebeeld bij zijn beeld 1517 van
Chantrerene aan de Hieronymuskerk te Belem (Portugal) . Als houthakkerspatroon met
een grote haak staat hij op de linker predellavleugel ca. i 520 van het altaar van Lienhart
Asti in de parochiekerk te Hallstadt (Salzkammergut). Als patroon van Lissabon en
Portugal werd hij tweemaal vereeuwigd
door Nuno Gonsalves op de triptiek 1471-81
(Nationaal Museum te Lissabon) te midden
van de familie van Alfonso v , de barse koppen van de clerus van Vincentius' heiligdom
en van vertegenwoordigers van alle standen
in de hoofdstad. Zelden illustreerde een
kunstwerk zo overduidelijk het in de renaissance opkomende individualisme als bier: een
kleine zestig personen op elkaar gedrongen,
vrijwel zonder enige band met elkaar. Vaak
werd Vincentius samen met de diaken-martelaar Laurentius afgebeeld: beider wijding
tot diaken door Valerius op een retabel ca.
1 495 van Meester Almonacid in de kerk te
Vall de Almonacid.
Fresco-cycli komen voor vanaf de 1 ie
eeuw (ca. 1007 in de San Vincenzo te Gallia-

no bij Como en ca. 1300 in de Eremita de
nuestra Senora te Liesa, Spanje). Op de beschilderde, Spaanse altaarvoorkanten en retabels (ca. 1205 in het museum te Lerida en ca.
1400 uit Estimariu in het stedelijk museum te
Barcelona) volgden de grote altaarstukken
zoals dat van Jaime Huguet ca. 1480 in de San
Vicente in Saria te Barcelona. Ook op de 13 eeeuwse romaanse ramen was de reeks scenes
gewild (Bourges, Chartres, Rouen en SaintGermain-des-Pres, Loiret). De uitgebreidste
cycli zijn afgebeeld op vier tapijten 1 S 15 (met
achttien scenes) uit de Munsterkerk te Basel
(nu in het Historisches Museum te Bern) en
op een middeleeuws pluviale (wijde liturgische koormantel; »clerici) met 23 scenes uit
Sankt Blasien, nu in de Sankt Paul te Karnten
(Oostenrijk).
»Augustinus wijdde vier preken aan Vincentius. In een daarvan refereert hij aan een
even tevoren, tijdens de liturgie voorgelezen
Passio. De Spanjaard Prudentius bezong Vincentius' martelaarschap in Peristephanon ca.
400, een van de langste gedichten met overigens stereotiepe martelaarsverhalen (#martelaren). Beide auteurs Bingen waarschijnlijk
uit van dezelfde Passio, die gelijkenis vertoonde met een Passio Laurentii. Aartsbisschop Eugenius van Toledo schreef ca. 6So
een epigram, de monnik Hildebert van Lavardin, die men `egrigius versificator' (uitstekende verzenmaker) noemde, ca. 11 oo een
groot gedicht en kardinaal Petrus Damianus
ca. io6o en de Parijzenaar Adam van Sint
Victor ca. 1 T 50 elk een hymne ter ere van de
heilige diaken.
Hurault 1910; Schmidt 1958.
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V I T U S , ook Veit genoemd (in Italie Guido,
in Frankrijk Guy), moet onder Diocletianus
omstreeks 305 op Sicilie, zijn geboorteland,
gemarteld zijn. Waarschijnlijk is hij in het
tegenwoordige Mazara del Vallo geboren. In
de provincie Lucania (Zuid-Italie) ontstond
ca. 600 een legende (Passio Santi Viti), volgens welke de jonge christen Vitus met zijn
leermeester Modestus en zijn min Crescentia
voor zijn heidense vader Hylas naar Lucania
vluchtte, aldaar gevangen werd genomen en
voor een verhoor door Diocletianus in 304/
os naar Rome gevoerd. Onder de wonderen
die hij daar verrichtte was de genezing van
een zoon van de keizer van diens bezetenheid.
Na vele martelingen werden Vitus en de zijnen in een ketel kokende olie geworpen,
daaruit door een engel gered en terug naar
Lucania gebracht, om er spoedig in vrede te
sterven.
De versie van de Legenda Aurea heeft een
aantal bijzonderheden, die in de afbeelding
van Vitus terugkeren. Hij zou wellicht in een
zekere plaats Lucana uit een voornaam geslacht geboren 'zijn. Omdat hij als 12 jarige

een Stier met gouden horens aan Jupiter te
offeren niet hielp, werd de man door zijn
zoon genezen. Toch kwam de vader nog niet
tot inkeer.
Een engel, die aan de leermeester Modestus
verscheen, raadde hem aan per schip met Vitus naar een ander land te gaan. Daar werden
ze gevoed door een adelaar en verrichtten ze
veel wonderen. De zoon van keizer Diocletianus, die aan bezetenheid leed, had van zijn
duivel gehoord dat deze pas zou wijken als
Vitus van Lucana zou komen. Daarom werd
naar hem gezocht. Hij werd gevonden en
legde met succes de handen op. Daarop raadde ook de keizer hem aan te offeren. Toen
Vitus weigerde werd hij met Modestus in de
gevangenis geworpen, waar zij een enorm
gewicht aan ijzer op zich gelegd kregen. Het
viel 's nachts van hen af. Zij werden daarna in
een brandende oven gesloten en voor de leeuwen geworpen. Niets kon hen schaden
(»martelaren). Toen men hen wilde radbraken, beefde de aarde en een onweer brak los,
waarop de keizer vluchtte en uitriep door een
kind te zijn overwonnen. Een engel bracht
Vitus met zijn leermeester en de min Crescentia, die hen overal gevolgd was, naar een
rivier, waar zij 'hun zielen aan God gaven'.

knaap weigerde de afgoden te aanbidden

Adelaars bewaakten de lichamen tot een

werd hij door zijn vader gekastijd. Men
sleurde hem vervolgens voor de rechter Valerianus. Hij werd veroordeeld en geslagen.
Daarbij verdorde de arm zowel van de beulen als van de rechter. Toen de rechter door
de martelaar genezen was, raadde deze de
jongeman aan aan de goden te offeren. Daarop ondernam de vader een poging om Vitus
met muziek, mooie meisjes, genot en plezier
te verleiden. De j ongen trok zich echter terug
in zijn kamer. Daaruit verspreidde zich een
heerlijke geur door het huis. Toen de vader
ging kijken zag hij zeven engelen in het vertrek. Hij werd door de glans van deze verschijning met blindheid geslagen. Heel de
stad hoorde zijn geschreeuw. Aan de rechter
vertelde hij goden te hebben gezien in een
met te verdragen schijnsel. Toen de belofte

voorname vrouw, Florentina, deze vond en
met respect begroef. Dat alles moet aldus volgens de Legenda gebeurd zijn rond 287.
Vitus' relieken raakten na omzwervingen
langs Saint-Denis en Korvey (tussen Paderborn en Hildesheim aan de Weser) voor een
groot deel in Praag: door schenking aan kofling >>Wenceslaus (een arm), door lichtgelovige aankopen door de reliekenverzamelaar
Karel I v in 13 5 5 (enkele andere, overigens
dubieuze ledematen) en door roof in de Dertigjarige Oorlog (de in Korvey achtergebleven delen) . Ze worden bewaard in de Praagse
Vitusdom (bouw vanaf 1344). De populariteit van de heilige leidde tot een dertigtal patronages, onder meer van koper- en ketelsmeden, apothekers, brouwers, herbergiers,
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toneelspelers, stommen en doven. De genezer
van de keizerszoon bracht genezing en hulp
bij psychische (vitusdans/epilepsie) en mysterieuze kwalen (hysterie, onvruchtbaarheid en
bedwateren) . Men offerde hem hanen, zoals
men dat vroeger gedaan had aan de Slavische
lichtgod Svantevit. Hij is daarom ook beschermer van huisdieren. Vitus' feest is op I
juni. Attributen van dejonge martelaar, vaak
in kostbaar gewaad afgebeeld, zijn palmtak,
boek, ketel, adelaar of raaf (die de vluchtelin-

gen voedde en de lijken der martelaren bewaakte), een of meer leeuwen of een haan.
Afbeeldingen van Vitus zijn legio: een
fresco ca. 8So in de San Clemente te Rome en
een miniatuur ca. ioos in het Liber Pontificalis
van bisschop Gundekar (zonder attributen) .
Engelen dragen een zilveren reliekbuste ca.
1 495, bewaard in de schatkamer van de kathedraal te Praag. Zeer vaak komt de ketel als
attribuut voor, met name in de sculptuur:
17e-eeuws houten beeld in de kerk te MorsgSalzburg (met de haan); houten beeld ca.
1425 in de katholieke kerk te Siinninghausen
bij het Duitse Beckum (met een raa f ; retabel
1488 uit Setten, nu in het museum te Stuttgart (Vitus zit in de ketel; vgl. paneel 1487
van het hoofdaltaar uit de Sankt Veit te Neurenberg, nu in het Germanisches Nationalmuseum aldaar: Vitus, Modestus en Crescentia in de ketel, die door beulen opgestookt
wordt). Een schilderij 1 Sos van Burgkmair
toont hem met een brandende olielamp.
De vele cycli, waarin uiteraard ook Modestus en Crescentia hun rol spelen, volgen
meestal de versie van de Legenda Aurea: onder
meer de illustraties in de 14e-eeuwse Krumauer Bildercodex; het paneel van het genoemde hoofdaltaar van de Sankt Veit te
Neurenberg; een paneel ca. 148o van de
Meester van de Vituslegende in het Museum
fur mittelalterliche osterreichische Kunst te
Wenen en een 15 e-eeuwse Toscaanse predella
en een schilderij in het Vaticaan te Rome.
Bohemia 1974; Konigs 1 939.

VORSTEN & VORSTINNEN werden vanaf

het midden van de S e eeuw vrijwel altijd als
hieratische, heilige figuren afgebeeld. In de
kroning van de christelijke keizers door de
patriarch van Constantinopel vanaf 457 —
waarschijnlijk naar Sassanidisch voorbeeld —
leefde niet alleen de antieke opvatting over
`goddelijkheid' van de Romeinse keizer
voort, maar kwam ook de paulinische idee
over het gezag tot uiting: de vorst stelt het
goddelijk gezag op aarde tegenwoordig
(Rom. 13,1-7). Bovendien straalde het `koningschap' vanjezus (Luc. 1,32-33 en Apoc.
i, ․ ) of op de aardse troon. En door de zalving

vanaf de Merovingische vorsten, afgeleid van
I Sam. 16 ,11-13 , on.twikkelde het koning-

schap zich in de middeleeuwen tot een `achtste sacrament': de vorst is alleen al door zijn
waardigheid een kerkelijke, heilige figuur.
De glans van zijn waardigheid straalde of op
zijn vrouw, de vorstin. Tot aan de Verlichting en de Franse Revolutie leefden deze
ideeen, van tijd tot tijd aangepast, in Europa
voort.
Soms kwam — al dan niet op reele gronden

— daar de reputatie van persoonlijke heiligheid bij. Maar het is zeker niet om persoonlijke heiligheid dat bijvoorbeeld Constantijn
(»Helena & Constantijn), »Karel de Grote of
zelfs Godfried van Bouillon, hoe edelmoedig
ook, als heiligen werden vereerd. De redenen
van hun verering zal men moeten zoeken in
kerkpolitieke motieven en in legendarische
achtergronden. De individuele heldhaftigheid van vorsten en vorstinnen werd — naast
de algemene insignes van hun heilig ambt —
in de iconografie vooral aangegeven door attributen bij hun 'portret' en door scenes in de
levenscycli die hun heilige en verheven daden
illustreerden (Constantijn, Karel de Grote of
Lodewijk de Heilige). Het heilig ambt werd
in de oudheid aangeduid door de verheven
troon en de uitermate hieratische houding
van de keizer, ontwikkeld in het protocol aan
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het Byzantijnse hof. In de middeleeuwen
kwamen daar de aan de vorst bij zijn kroning
overgereikte regalia bij, de tekens van de
waardigheid: de met hermelijn gevoerde koningsmantel met eveneens hermelijnen
kraag, de keizers- of koningskroon (de vorm
van de laatste verschilde van yolk tot volk),
de scepter of een wereldglobus en het zwaard
als teken van de wereldlijke macht. Bij de
vorstelijke heilige die afstand deed van de
waardigheid liggen dergelijke attributen op
de grond. In het Westen worden heilige vorstinnen in de middeleeuwen, terwijl zij toch
door attributen in haar functie kenbaar blijven, graag afgebeeld in de dracht van»maagden, >>martelaressen of monialen (>>monniken), wellicht om haar als ideaal ervaren of
toegedichte eenvoud en nederigheid te benadrukken.
Individuele attributen verschilden van persoon tot persoon. Enkele voorbeelden moeten volstaan. De door de heilige Avitus van
Vienne in 496 tot het katholicisme bekeerde
ariaanse (>>Athanasius) koning Sigismund van
Bourgondie werd soms als monnik in een harig habijt afgebeeld, omdat hij boete deed in
een klooster nadat hij zijn oudste zoon vanwege diens pogingen tot usurpatie had laten

doornenkroon (Mat. 27,29) en als attribuut
een standaard met een Jeruzalemkruis (kruis
met gelijke armen en in de vier hoeken vier
dezelfde, kleinere kruisen) . Hij weigerde te
Jeruzalem een kroon te aanvaarden, omdat
Jezus van Nazaret er de doornenkroon had
gedragen. In de late middeleeuwen gaat hij
op afbeeldingen in de `Furstenspiegel' door
voor het voorbeeld van trouw, moed en eenvoudige levenswijze.
Keizerin Irene dejongere, onder wier weinig zachtzinnige regering in 786-87 het tweede oecomenische concilie van Nicea plaatsvond, waarop de leer en praktijk van de
iconoclasten (>>Johannes van Damascus) definitief veroordeeld werden, wordt als heilige
in keizerlijk gewaad met kroon en scepter
afgebeeld, samen met niemand minder dan
Catharina van Alexandria op een mozaiek
ca. 113o in de Hosios Lukas te Constantinopel. De wreedheid waarmee zij de iconoclasten vervolgde weerspreekt Naar heiligheid.
Radegundis, een Thii.ringse prinses, die door
haar huwelijk met Clothar i koningin van
Frankrijk werd, vluchtte na de door haar
man bevolen moord op haar broer in S 5o
weg van het hof en trok zich terug in een
nonnenklooster te Poitiers. Venantius Fortu-

doden. In de middeleeuwen als ideate vorst

natus en Gregorius van Tours beschreven

beschouwd, werd hij voorgesteld als gekroonde ridder met banier en wapenrusting.
Hoewel hij in een veldslag tegen de Franken
gevangen werd genomen en in een put werd
verdronken, is hij nooit als martelaar vereerd
of afgebeeld. Koning Knut van Denemarken,
in io86 door tegenstanders van zijn op kerkelijke hervorming gerichte politiek gedood,
words voorgesteld met de gewone regalia,
die soms aan zijn voeten liggen als teken van
zijn nederigheid. Ook wordt zijn marteldood
afgebeeld (het 13 e/ 14e-eeuwse retabel van
Naestved in het Nationale Museum te Kopenhagen) . De vrome, maar nooit heilig verklaarde kruisvaarder Godfried van Bouillon,
in 1 099 koning van Jeruzalem, ziet men afgebeeld in harnas met zwaard en schild, maar
gekroond met een helm met daaromheen een

haar leven vol goede daden en wonderen. Zij
wordt vanaf de Ile eeuw voorgesteld als vorstin (anachronistisch in Byzantijns koningsgewaad op 12e-eeuwse mozaieken te Palermo en Monreale), meestal echter als moniale,
mettemin met de regalia getekend op een miniatuur ca. 1395 in het missaal van bisschop E.
Loypeau of met de regalia juist aan haar voeten op een gravure ca. 1675 van Kilian en
Umbach. Elisabeth (Isabella), vanaf 1283
door haar huwelijk met koning Dionysius
koningin van Portugal, ging door voor het
ideaal van een christelijke, koninklijke echtgenote. Naar het voorbeeld van haar tante
»Elisabeth van Thuringen wijdde zij zich aan
de armenzorg. Na de dood van haar man
trok zij zich terug in een clarissenklooster te
Coimbra. Zij stierf op een vredesmissie tussen
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haar zoon en de koning van Castilie te Estremadoz. Isabella draagt op voorstellingen een
koninklijk gewaad, hoofddoek en kroon
(triptiek ca. 1600 van Provoost) of de clarissenpij (haar grafmonument ca. 1330 in de clarissenkerk te Coimbra) . Haar attribuut is een
boek of een wijnvat, omdat zij in het klooster
door vasten en bidden water in wijn veranderd zou hebben. Verwisseling met haar heilige tante bezorgde haar als verder attribuut
een bos rozen (18e-eeuws beeld in de Antoniuskerk te Sint Nikolaas Waes). Goya tekende haar ca. i 800 op bezoek bij zieken.
Bouman 1957 en 1959; Huyskens 1951-52; Meinert 1956.

was een dochter van de Angelsaks Richard en zijn vrouw Wuna, die in
de ioe eeuw aangezien werden voor een koningspaar. Hun dochter werd ca. 710 wellicht
in Wessex geboren. Legenden vertellen over
haar heilige ouders. De vader zou met zijn
zonen via Rome naar het Heilig Land gepelgrimeerd zijn en in Lucca gestorven, waar hij
als een heilige wordt vereerd. Na haar opvoeding, misschien in het klooster Wimborn
(Zuid-Engeland), werd Walburga met haar
broers Willibald en Wunibald en haar aan
elkaar verwante vriendinnen Lioba en Thecla
als missionaire hulp voor haar oom >>Bonifatins naar Duitsland gezonden. Een door de
duivel ontketende storm tijdens de overtocht
bedaarde op Walburga's gebed, aldus een
verhaal van Philipp Rathsamhausen in zijn
Vita ca. 1315 van Willibald en Walburga. Na
de dood van Wunibald werd zij in 761 — en
bleef zij tot haar dood in 779 — abdis van het
door hem gestichte klooster te Heidenheim,
waar zij een dubbelklooster van maakte (>>asceten) . Zij zou er de dochter van de plaatselijke burchtheer genezen hebben. Walburga's
WALBURGA

lichaam werd in 870 overgebracht naar het
naar haar genoemde klooster te Eichstatt,
waar Willibald bisschop was geweest.
Vanuit Eichstatt verspreidde Walburga's verering zich over heel Duitsland, Vlaanderen en
Noord-Frankrijk. In 893 verwierf de kerk te
Fumes in Viaanderen een deel van Walburga's relieken. Zij beschermt boeren en
kraamvrouwen en geneest oogkwalen. De
Walpurgisnacht voor i mei, waarin op de
Blocksberg bij Brocken (Harz) alle magische
machten, met name de heksen, losbreken,
heeft mets met deze heilige van doen. Walburga's feest valt op 25 februari.
Walburga beeldde men of als (benedictijnse) abdis met staf, boek, kroon of scepter:
houten buste ca. Toso in de Sankt Walburg te
Eichstatt en een antependium ca. i i 8o nit
Soest in het Landesmuseum te Munster. Een
olieflesje als attribuut verwijst naar het geneeskrachtige vocht dat in Eichstatt van Walburga's graf druipt (de Walburga-olie) en
dat, in een schaal opgevangen, over ampullen
verdeeld wordt: beeld ca. 1495 op het hoogaltaar in de dom te Eichstatt en gravure ca.
1675 van Ranbec in het Calendarium Annale
Benedictinum nit Augsburg (onder het graf
staat de schaal). Op de `olie' duidt soms ook
een palmboom (gravure ca. 1760 van Klauber) . Een bundel met drie aren heeft betrekking op haar vroomheid en zorg voor oogst
en geboorten (glasraam 1325/62 te Regensburg) . Dezelfde functie hebben de bloemen
waarmee zij vaak wordt afgebeeld (paneel
van Lochner in het Germanisches Nationalmuseum te Neurenberg) . Rubens plaatste
haar met >>Amandus, »Eligius en >>Catharina
op de luiken van de triptiek 16 i o- i i voor
haar kerk in Antwerpen, de kathedraal.
Cycli zijn afgebeeld op wandtapijten uit
Neurenberg en Eichstatt (I 45 S en 1519, nu te
Schloss Maihingen) . Rubens schilderde de
storm op een predella-paneel 16 i o voor het
altaarstuk in de Sint Walburgis te Antwerpen
(nu in het Museum der Bildende Kunste te
Leipzig) . Op een tapijt ca. 1 S o te Eichstatt is
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haar stamboom uitgebeeld, waarop ook
Willibrord en »Bonifatius voorkomen. Op
de stamboom van Willibrord op een tekening ca. 1650 in de Dombibliothek te Trier
zetelt Walburga in de top van de boom.
Kolderer beeldde de pelgrimstocht van
Walburga's vader Richard (met rozenkrans)
en haar broers (als kleine jongetjes achter
hem) of op een miniatuur uit de tweede helft

van de 16e eeuw in de Nationalbibliothek te
Wenen (als Santiago-pelgrims) Willibald en
Wunibald poseren samen op een miniatuur in
het Liber Pontificalis van bisschop Gundekar
(1071-72), bewaard in het klooster te Eichstatt.
.

Abtei 1934; Holzbauer 1972; Mader 1 93 S •
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Familia spiritualis [de eesteli 'ke
g
p
familie / van de heihce
Willibrord, pentekening,

ca. 16o. Dombibliothek,
Trier. Onder, de stam
omarmend, ligt als een 'gisant'

Willibrord. Een bijschrift
(onder) maakt de bedoeling
duidelijk: op deze stevige stam
bloeien lover, bloemen en
vruchten. Boven Willibrord is
Bonifatius afgebeeld, in de top
de maagd Walburga, rechts
tweede van boven de heilige
Cunera, patrones van Rhenen.
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(of Waltrudis) en haar zuster, de heilige Adelgonde (of Aldegundis, abdis van het door haarzelf gestichte klooster te
Maubeuge), stammen beiden uit het Merovingische koningshuis. Waldetrudis huwde
met de Frankische heilige landgraaf Vincentius Madelgarius en kreeg bij hem vier kinderen, die alien als heiligen vereerd worden (Aldetrudis, Landrich, de zeer Jong gestorven
Dentlin en Madelberta). Toen hun kinderen
opgevoed waren, koos het echtpaar op aandringen van de echtgenote voor het religieuze leven en ging uiteen. Vincentius trad in het
door hemzelf gestichte klooster te Hautmont
bij Maubeuge, om zich spoedig daarna terug
te trekken in de omgeving van Soignies (Zinnik), waar hij in 63 5 een eigen klooster stichtte om er tot aan zijn dood in 677 abt te blijven. Even daarvoor droeg hij de leiding van
zijn klooster over aan zijn zoon Landrich.
Waldetrudis stichtte op aanraden van de heilige monnik Gislenus (Saint Ghislain) een
klooster bij het Henegouwse Castrilocus, het
latere Mons (Bergen) in het bisdom Kamerijk. Zij stierf omstreeks 688.
WALDETRUDIS

Waldetrudis' relieken, die minstens vanaf de
9e eeuw vereerd werden, rusten in de SainteWaudru te Mons. Vanaf 1349 wordt zij daar
jaarlijks op de zondag na het feest van de
Drievuldigheid met een grote omgang als
stadspatrones gevierd. Haar liturgisch feest
valt te Mons op 12 augustus en 2 november;
elders op 9 april. Haar Vita werd in de 9e
eeuw geschreven.
Men stelde op afbeeldingen Waldetrudis
meestal voor als abdis: alleen (relief ca. T 5 I
aan een raamdorpel van het Vleeshuis te Antwerpen), zeer vaak met haar dochters Aldetrudis en Madelberta (miniatuur ca. 1475 in
een getijdenboek in het museum te Mons) .
Aan een 16e-eeuwse beeldengroep in de Sainte-Waudru te Ciply (ten zuiden van Mons)
zijn de beide meisjes tot attributen verkleind.

Haar kleding is vaak zeer modieus: beeld ca.
1695 in de Sainte-Waudru te Herentals of een
borstbeeld in de Saint-Vincent-Madelgaire te
Soignies. Op een 17e-eeuws raam in het Muscum Gruuthuse te Brugge draagt Waldetrudis met »Begga een model van de kerk te
Mons. Met haar man en andere heiligen is zij
bij Maria afgebeeld op een relief aan een grafmonument (voor Albert Ditmar) in de SaintPierre-et-Saint-Guidon te Anderlecht; met
haar hele heilige familie op een anoniem
schilderij 1577 in haar kerk te Mons. Als attributen draagt zij kerkmodel, rozenkrans,
kroon, kelk en uiteraard de staf als abdis. Cycli ontbreken; een enkele maal werd een scene uitgebeeld: Waltrudis als toezichthoudster
met haar dochters bij de kloosterbouw (Dubroeucq, albasten relief ca. 1540 in de genoemde kerk te Mons) en een bezoek van
haar zus Aldegundis (Blanckaert, schilderij
1661 in de Sint-Goedelekapel te Moorsel) .
Aldegundis van Maubeuge, de stichteres
van het dubbelklooster (mannen- en vrouwenklooster als een religieuze en economische eenheid) te Maubeuge en zeer vereerde
beschermster bij ziekten en leerproblemen
van kinderen, werd afgebeeld op een relief in
kristal ca. 1470 aan haar schrijn in de kerk te
Maubeuge. Een beeld, met kroon en scepter
aan haar voeten, bevindt zich in de Aldegundiskapel te Staffelstein (Oberfranken). Op
een anoniem schilderij i68 in de kathedraal
te Mons bestrijdt zij met haar zus Waldetrudis een brand in een klooster. Op een grote
miniatuur ca. 1175 in het Vita sancti Amandi
uit Saint-Amand-les-Eaux (in Frans-Vlaanderen; gemeentebibliotheek te Valenciennes)
aanschouwt zij, gewezen door een engel, de
apotheose van haar leermeester. Een cylus illustreert de Histoire de la vie, mart et miracles de
Sainte Aldegonde, vierge (Douai 1622) van
D'Ath.
Aan de landgraaf Vincentius Madelgarius
herinneren twee i ie-eeuwse miniaturen in
een psalterium uit het klooster te Soignies
(universiteitsbibliotheek te Leipzig) . Zij vertellen over een droom, waarin hij aange-
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spoord werd een klooster te stichten en over
de goedkeuring door zijn bisschop.

Corvey (Rerum Saxonicarum libri III 967/68
en 973) berichten — niet geheel eensluidend —
over Wenceslaus' leven.

Twee heilige zusters 1865.

WENCESLAUS & LUDMILLA, kleinzoon

en grootmoeder. Wenceslaus, hertog van
Bohemen uit het huis Premsyl, werd geboren
ca. 904 en opgevoed door zijn grootmoeder
Ludmilla. Hij was de oudste j ongen van haar
zoon, de hertog Vratislav, en diens vrouw
Drahomira. Toen Wenceslaus' vader in 921
stierf werd Ludmilla, die nog gedoopt was
door Methodius (»Cyrillus & Methodius), regentes. De harde hand waarmee zij regeerde
voerde tot opstanden in Bohemen en leidde —
naar men zegt op aanstoken van Drahomira —
in hetzelfde jaar al tot haar dood door wurging. Drahomira echter moest op haar beurt,
na ingrijpen van de Beierse hertog Arnulf,
het jaar daarop al aftreden. Van toen of regeerde de jonge Wenceslaus zelf. Hij zette
zich in voor de christianisering van Bohemen
en voor de aansluiting van zijn yolk bij de
Kerk van het Westen en de Duitse koning.
Hij moot een vroom man geweest zijn die als
een >>asceet leefde. In 929 (of 93 5) werd hij
tijdens een maaltijd te Altbunzlau verraderlijk vermoord door zijn jongere broer Boleslay. Niet duidelijk is welke motieven daarbij
een rol gespeeld hebben. Was de broer uit op
de hoogste macht? Waren er die de toenadering tot het Westen ongaarne zagen? Verzetten grootgrondbezitters zich tegen Wenceslaus' streven het yolk vrijer te maken? Of
was er tegenstand van de kant van hen die het
oude heidendom nog aanhingen, zich uitend
in vijandschap tegen christenen en hun aan
invloed winnende clerus? Boleslav volgde de
martelaar-koning op. Cosmas van Praag, de
eerste kroniekschrijver van Bohemen (Chronica Boemorum II19-25), en Widukind van

Al onder de regering van Boleslav i werd het
lichaam van Wenceslaus bijgezet in de door
hem zelf gestichte Sint »Vituskathedraal te
Praag, van waaruit zich de verering over heel
Bohemen en Moldavie en in de ioe eeuw al
tot in Duitsland verspreidde. Hij werd de nationale patroon der Bohemen, wier zelfrespect op deze koning teruggaat. In de oorlogen die in de loop der eeuwen door
Bohemen en Tsjechen zijn gevoerd, was het
Wenceslaus van wie verwacht werd de eersten bij te staan. Keizer Karel iv stimuleerde
in de 14e eeuw de verering om daarmee de
Bohemen sterker aan zijn rijk te binden. Bovendien werd de 'kroon van Wenceslaus' teken van de eigen positie van Bohemen binnen het Heilige Roomse Rijk en nog later
symbool van de Oostenrijks-Habsburgse
monarchic. Het feest van `Vaclav' (Tsjechisch) of `Wenzel' (Duits) wordt gevierd op
28 september. Relieken werden over veel
Duitse steden (zoals onder meer Bamberg,
Halberstadt, Trier, Tegernsee) verspreid. In
de Vituskathedraal bewaart men zijn helm,
lans en harnas als relieken. Zijn attributen zijn
scepter, zwaard, lans en zijn adelaarswapen
(dat overeenkwam met dat van het Duitse
Rijk).
Ludmilla, die begraven ligt in de Georgioskerk te Praag, werd in Bohemen en
Duitsland patrones van moeders en opvoeders. Zij wordt afgebeeld als koningin, weduwe of als martelares. Haar feestdag is 16
september.
De afbeeldingen van Wenceslaus tonen ofwel een koning (Boheemse munten sinds ca.
i000), ofwel een ascetische figuur (met name
in het Westen; houten beeld ca. 1750 in het
Stiftsmuseum te Tepla in Tsjechoslowakije),
meestal op rijpere leeftijd (14e-eeuws fresco
in het klooster te Jindrichuv Hradec, Tsj echoslowakije), soms heel Jong (miniaturen ca.
i o 8 S in de Codex van Visj erad en ca. i i 6o in
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Houten schild (pravesade) uit
Kutna hora (Kuttenberg), 1 47 8 80. Nationaal Museum, Praag.
Voorop koning Wenceslaus;
boven hem een kelk als teken
van de Hussieten.

De tekst rondom is de eerste
strofe van een Hussietenlied:
`Neer God, geef vrede aan die u
liefhebben en u belijden.' Het
schild is gebruikt tijdens de
Hussietenoorlogen in de tweede
helft van de z Se eeuw. Ze
werden gedragen aan een
lederen greep aan de binnenzijde
en op het slagveld opgesteld om
de schutters te beschermen.

het Passionale van Stuttgart), soms zetelend
(Boheemse munten uit het begin van de i ie
eeuw), soms staande (Peter Parler, beeld
1373 , en een 16e-eeuws beeld in de Vituskapel in de dour te Praag), soms als ridder te
..
paard (munt ca. 111 S van Borsjiwois ii en het
standbeeld 1904 van Myslbeck op het Wenzeslasplein te Praag). Vaak komt Wenceslaus
als patroon voor samen met andere Boheemse heiligen, zoals op he-votiefpaneel ca. 13 7075 van bisschop Osjko in het Nationaal Museum te Praag, kenbaar aan zijn banier met
adelaar, en op een paneel eind 14e eeuw van
een Boheemse meester uit de Petruskerk te
Dubetjek bij Praag (Nationaal Museum te
Praag; onder meer: Wenceslaus naast »Vitus,
en Ludmilla naast Procopius, de heilige eremiet-missionaris van Bohemen in de eerste
helft van de i l e eeuw) . Te midden van zijn
nazaten uit de Premsyl-dynastie staat Wenceslaus op het derde register van de i 2eeeuwse koepelfresco's in de Catharina-kapel
te Znaim (vier registers: in het zenith evangelisten en cherubs rond een Geest-duif; negentien Premsyliden, onder wie Wenceslaus; de
legendarische roeping van de boer, de heilige
Premsyl, tot de macht; een klassieke jeugd
van Jezus'-cyclus). De voorstelling van Wenceslaus met een druiventros en een wijnpers
aan de middeleeuwse koorbanken te Bardowick (Tsjechoslowakije) is zeldzaam.
Cycli met momenten uit zijn leven (als koning en heilige), dood (maaltijd, moord, vergeefs verwijderen van bloedsporen) en apotheose vindt men onder meer op tekeningen
ca. 1315 in de Velislav-bijbel (universiteitsbibliotheek te Praag); schilderingen 14e eeuw
in het Vaclav-klooster te Zjdar u Blovic (zeer
primitief, maar uitvoerig), eind i4e eeuw in
burcht Karlstein bij Praag en ca. 1548 in de
Vaclav-kapel in de Vitusdom aldaar, waar
zich o.ok een paneel 1543 uit de school van
Cranach de Oudere bevindt met de vaak als
afzonderlijke scene afgebeelde marteldood.
Ludmilla werd afgebeeld als martelares:
reliquiarium ca. 1175 in de Savat Jirji, de
Georgkerk te Praag; als koningin: beeld ca.
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was de zoon van graaf Theodard en een neef
van Karel Martel (»Begga) . Karel de Grote
zou hem hebben aangesteld tot graaf van
Toulouse en hertog van Aquitanie en hem
hebben opgedragen de 'Spaanse Mark'
(Aquitanie; het eerste bolwerk tegen de islam
in Zuidwest-Europa) tegen de Saracenen te
verdedigen. Daarom bestreed hij daar Basken
en Moren en vocht hij mee bij de belegering
en inname van Barcelona in 8o i . In 804 keerde hij de krijgsdienst de rug toe en stichtte een
klooster Gellone in het bisdom Lodeve, dat
Devos 1963 en 1964; Friedl 1966; Kletzl 193 1 /3 2
door hem bevolkt werd met monniken uit
Pekar 1906.
het nabije klooster Aniane bij Montpellier.
Twee jaar later werd hij er zelf monnik en
kreeg hij de zorg voor keuken en bakkerij
opgedragen. Hij stierf er, om zijn levenswandel bewonderd, in 812. De abdij werd naar
hem Saint-Guilhem-du-Desert genoemd.
Men heeft hem van oudsher vereerd in het
bisdom Montpellier, met name als patroon
WILLEM VAN MALAVALLE trok, aldus
zijn legende, tegen het midden van de 12e der wapensmeden, en viert zijn feest op 28
eeuw na eenjeugd van plezier en bravoure als mei.
Op deze Willem gaat de held terug in het
boetende pelgrim negen j aar Lang naar Jeruzalem, Rome en Santiago. Daarbij droeg hij Chanson de geste de Garin de Monglane (begin
als teken van boetvaardigheid over zijn volle- 13e eeuw), dat door het Chanson de Roland
dige wapenrusting een boetekleed, dat hij beinvloed was. Deze Garin zou van Guillauzich had laten aanmeten. In 11 S 3 terugge- me d'Orange, die volgens het epos na een
keerd probeerde hij in Toscane en onder leven vol heldendaden vroom sterft, de voormeer op een eiland bij Pisa, vergeefs groepen vader zijn. Ook Willehalm, de held in het
eremieten te reformeren. Tweejaar lang leef- epos van Wolfram van Eschenbach, is van
de hij daarna met gelijkgezinden in een woes- hem afhankelijk. Uit Willems abdij, waarvan
te vallei (Malavalle) in de omgeving van Cas- na de verwoestingen van 1626 nog de rotiglione della Pescaia (bij Grosseto) tot aan maanse kerk en het kloosterpand bewaard
zijn dood in i l 57. Kort daarna ontstond daar bleven, stammen het oude Martyrologium
van Gellone en het Sacramentarium van Gelde naar hem genoemde orde der willemieten.
lone (eind 8e eeuw) met zijn gestileerde iniWat Willem van Malavalle, die men op io tialen, onder meer in de vorm van vogels en
februari vereert (als patroon van de harnas- vissen. Data uit Willems leven zijn bekend uit
makers), aan interessants te bieden heeft is het Leven van Lodewijk de Vrome van Ermolzijn identificatie met naamgenoten: vooral dus Nigellus (ca. 825) en dat van Benedictus
met Willem van Aquitanie en, in mindere van Aniane, de stichter van de abdij aldaar.
Uit de combinatie van de beide mannnen,
mate, met Willem de Poitevijnse troubadour
die door > Bernardus van Clairvaux bekeerd de heilige en de held, ontstond het volgende
werd. Uit deze combinatie ontstonden de levensverhaal, dat de cycli van beide Willems
beinvloedde. Willem zei het leger vaarwel en
scenes uit de cycli.
Willem van Aquitanie (of van Gellone) trok zich boetend in een eremietenkluis te-

1350 in de Stephansdom te Wenen; of in weduwedracht: muurschilderingen ca. 1375 in
de genoemde kapel in de Vituskerk te Praag
en ca. 1500 in de Ludmillakapel van de genoemde Savat Jirji, waarin ook, waarschijnlij k sinds het einde van de 14e eeuw, haar
graftombe staat met daarop haar 'gisant' (hggend beeld) . Op de Karelsbrug aldaar staat
haar beeld ca. 1730, dat haar voorstelt terwijl
zij haar kleinzoon onderricht. Scenes uit haar
leven komen voor in, de Wenceslauscycli.

;
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De heilige Willem van Malavalle
en de heilige Wilhelmina,

devotieprentje van onbestemde
datum (19e eeuw) en
herkomst, handgeschreven en
getekend op perkament.

Willem as abt biddend voor
een kruisbeeld en een boek.
Zijn pendant ontsprong aan de
fantasie: er bestaat geen heilige
Wilhelmina. Zij houdt een
palmtak en een bloeiende roos
in de hand.

rug. Toen hij bij een kardinaal om vergeving
voor zijn vroegere zonden vroeg, kreeg hij
als boetedoening een bedevaart naar Jeruzalem opgelegd. Hij verdeelde zijn goederen
onder de armen en vertrok, nadat hij zich een
boetekleed van kettingen had laten aanmehij van de heiten. Na zijn terugkeer ontving
lige > Bernardus de communie (een identificatie met Willem de troubadour) en trad hij in
bij de augustijner eremieten in de woestijn.
Hij zette zijn boetvaardig leven voort en verrichtte wonderen, zoals de genezing van een
ziek meisje door middel van een door hem
gezegend brood, en weerstond een draak die
Mallavalle wilde teisteren. Zowel God zelf als
Maria verschenen hem. Hij stierf in zijn kluis,
door monniken omgeven.
Afbeeldingen van Willem van Malavalle
en van Willem van Aquitanie zijn niet altijd
van elkaar te onderscheiden. Ook hier vond
sinds de 16e eeuw osmose van elementen
plaats. De willemietenvader herkent men
meestal aan zijn oudere leeftijd en aan een
lange witte baard. Men beeldde hem of als
monnik met harnas onder zijn pij en met staf
(paneel 1391 van Getto dijacopone) of als een
geharnaste ridder (14e-eeuws fresco in de San
Lorenzo te Orvieto) . In Duitsland legde men
graag de nadruk op de wapenrusting van de
monnik (relief van een houten retabel ca.
1 495 -1 5 00 uit Sankt Wilhelm bij Oberried,
nu in het Augustinermuseum te Freiburg).
Na 1600 kan het identificeren echter lastig
zijn: gildevlag ca. 1495 van de wapensmeden
van Gent in het Kon. Wapenmuseum te
Brussel (de monnik omgeven door Aquitaanse wapenschilden) of glasraam ca. 1530 in
de Catharina-kerk te Hoogstraten (monnik
in wapenrusting of andersom). Bovendien
werd in de geest van de Contrareformatie de
nadruk gelegd op de heldhaftige bekering
van de strijder, na boete bezegeld door de
.
communie (vgl. >>Franciscus, Hieronymus),
ontvangen uit handen van Bernardus van
Clairvaux: Rosa, schilderij ca. 1650 (boete)
en Zurbaran, schilderij ca. 1640 (communie;
maar met bijschrift Willem van Aquitanie!).

WILLIBRORD

Willem van Aquitanie werd doorgaans
jeugdig en baardeloos afgebeeld, als monnik
(miniatuur ca. 1410 in een getijdenboek van
de Boucicaut-meester in Musee JacquemartAndre te Parijs; met helm op de arm) of als
ridder (Vouet, schilderij ca. 1630).
Cycli, waarin scenes nit het leven van beide heiligen door elkaar lopen, komen voor
op een glasraam ca. 1495 in de Sankt Wilhelm te Straatsburg (acht scenes) en een gravure ca. 1590 van Collaert (twaalf randscenes
rond een monnik met geselroede, wapenrusting en kroon aan de voeten, de draak vertrappend; toch weer met titel `Sanctus Guilielmus Dux Aquitaniae').
Elm 1962; Guinard 196oa; Squilbeck 1960.

was een Angelsaks, geboren
in 68 in een onbekende stad in Northumberland. Als knaap al werd hij ondergebracht in
het klooster te Ripon bij York. Alsjongeman
van 20 jaar ging hij naar het klooster Rathmelsigi in Zuid-Ierland, om twaalf jaar later
(690, honderd jaar na >>Columbanus) van
daaruit met elf gezellen — na een eerdere poging van zijn abt Egbert — als uiting van de
idee der 'peregrinatio pro Christo' (>>Brandaan) de Noordzee over te steken en in het
gebied tussen het Zwin en de Lauwerszee tot
aan zijn dood in 739 zijn typisch Iro-Schotse
vroomheid van vrijwillige verbanning te beleven.
Vanuit de door hem gestichte kloosters te
Utrecht, Susteren en Echternach wijdde hij
zich reizend en trekkend met wisselend succes
aan de kerstening van de Friezen. Zijn methode daarbij was de kant van de machtigste
vorst in de Lage Landen te kiezen — in zijn
geval die van de Frankische, christelijke hof
meiers Pepijn ii en Karel Martel, die hem
daarvoor met schenkingen beloonden — om
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zo via de eveneens vanuit Frankenland rijkelijk bedachte Friese adel het yolk te winnen.
Vanuit Rome trachtten bisschop Sergius i ,
bij wie hij tweemaal op bezoek ging (692 en
695), en zijn curie Willibrord in te zetten
voor een Romeins-centralistisch georienteerde missionering en kerkvorming door hem
een zendingsopdracht te geven en tot aartsbisschop van de Friezen (niet van Utrecht!) te
wijden. Uit alles blijkt, dat Willibrord de
gestes heeft geapprecieerd, maar vastgehouden heeft aan het oorspronkelijke, voor een
grotere organisatorische vrijheid kiezend,
Iro-Schots `missionerings'model. De Romeinse naam, Clemens, die hij bij zijn wijding kreeg aangemeten, heeft hij dan ook
niet gebruikt. Vanuit zijn peregrinatio-ascese
lijkt deze monnik eerder nog volgens de wijze van >>Martinus van Tours, aan wie hij een
kerk wijdde, te hebben gewerkt dan volgens
die van zijn aanvankelijke medewerker, de
organisator >Bonifatius. Pogingen van Willibrord om ook in de richting van de Denen te
zwerven mislukten. Zijn eigen werk werd
verstoord, toen bij de dood van Pepijn in 714
de Fries Radboud de Franken en daarmee de
aartsbisschop tij delij k nit het gebied verdreef.
Na de dood van Radboud in 719 was weer
herstel mogelijk.
Willibrord stierf in 739 in zijn favoriete
abdij te Echternach en werd er begraven.
Veel hem geschonken goederen had hij vermaakt aan deze abdij, onder meer kerken aan
de kust van Holland. Toen hij 70 jaar was
heeft hij in zijn kalender eigenhandig de belangrijkste data van zijn leven genoteerd.
Zijn tijdgenoot »Beda schreef over zijn werk.
Dat Willibrord de grondlegger geweest zou
zijn van het christendom in de Nederlanden
is historisch onjuist en gaat hoogstens op voor
een klein, noordwestelijk deel daarvan. Anderen, zoals bijvoorbeeld >Servatius, Falco
(ca. Soo), Vaast (ca. 525) en »Eligius gingen
hem elders voor.
Willibrord is patroon van de Nederlandse
kerkprovincie en titularis van vele kerken.
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Charles Rochussen, Willibrord
op Walcheren, schoolplaat, ca.
1886. Willibrord heeft met
enkele helpers een afgodsbeeld
van zijn sokkel geworpen en
wordt om die reden bedreigd
door de 'heidenen'.

Het verhaal komt pas voor in
de Vita (tweede helft 8e eeuw)
van de hand van Alcuin, die
sprak van `een' afgodsbeeld.
Volgens de later overheersende
traditie gang het om een
Wodansbeeld; Rochussen heeft
er echter een Mercurius-beeld
van gemaakt.

Verschillende waterbronnen (met name te
Heiloo) dragen nog zijn naam: herinneringen
aan doopactiviteiten en aan de zorg voor water bij droogte. Te Echternach wordt hij nog
jaarlijks op de dinsdag na Pinksteren gevierd
met een folkloristische springprocessie, waarbij men zich boetend drie stappen vooruit
en twee terug makend langzaam voortbeweegt. De attributen van de meestal als bis—

—

schop afgebeelde heilige zijn boek, bisschopsstaf, bron of kruik(en) of soms een veldfles
(waarmee hij twaalf bedelaars laafde), groot
wijnvat (een wonder vulde de wijnvoorraad), een kerkmodel en een kind; soms een
maansikkel, herinnerend aan een droom —
volgens de legende — van zijn moeder, die bij
zijn conceptie meende een hemelse vuurbal in
te slikken. In de omgeving van Echternach
roept men Willibrord aan om epilepsie en

WINIFRED

zenuwziekten bij kinderen te voorkomen of
te genezen. Men viert hem op 7 november.
De levensbeschrijvingen van de Karolingische geleerde Alcuin uit de 8e eeuw en van
monnik Thiofrid uit Echternach uit de i i e
eeuw zijn legendarisch.
Vooral in de Nederlanden werd Willibrord afgebeeld, alleen of met andere figuren
uit de vroege Nederlandse kerkgeschiedenis
(curieus voorbeeld: een geestelijke `stamboom' op een tekening ca. 1650 in de bibliotheek van de dom te Trier; »Walburga), en
soms in cycli. De oudste bewaard gebleven
voorstelling van Willibrord is die op de kostbare boekband van de Gouden Codex van
Echternach (983-991, Neurenberg), waar hij
onder Maria en na Petrus de ereplaats inneemt (na hem volgt »Bonifatius) . Soms treft
men hem aan met slechts een attribuut (Blondeel, altaarstuk 1547 in het Groeninge-museum te Brugge: met het kind; Verzijl, schilderij 1639 in de Sint Jan de Doper te Gouda:
met de bron), soms met een flinke voorraad
attributen (gravures van vader en zoon Bloemaert ca. 16 i o en 1631) . De opname van
Willibrord onder de voornaamste benedictijner missionarissen (Giorgiali, gewelfschildering 1696/97 in de abdijkerk te Muri, Aargau,
Zwitserland) berust op een historische misvatting: hij was geen benedictijn, maar monnik volgens de eigen, oude Iro-Schotse observantie (> Columba). Voorstellingen met
Willibrord in een i 7e- en i 8e-eeuwse, triomfalistische entourage, de tijd van de katholieke restauratie, zijn legio: Van Bijlert, (verloren gegaan) schilderij ca. 1650 uit de
Mariakerk te Huissen (Willibrord en Bonifatins vereren een Jezuslichaam van een 'Genadestoel': God de Vader houdt de gestorven
Jezus in zijn schoot; boven hen zweeft de
Geest-duff), en Martenaise, kopergravure
1771 (Antwerpen wordt voor het Kruis gewonnen) . Op het Laatste Oordeel met de
werken van barmhartigheid 1470-90 van de
Meester van Hoogstraten in het Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen
laaft Willibrord de dorstigen, en op de trip-
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tick 1604 van Stevens in de basiliek te Echternach zegent de heilige zijn pelgrims tijdens de
springprocessie.
De vroegste cylus met twaalf scenes vindt
men in de Mariakerk te Kortrijk (reliefs ca.
1374 waarschijnlijk uit de school van Andre
Beauneveu). De uitgebreidste bestaat uit
ruim 6S anonieme gewassen-pentekeningen
ca. 1650 (Trier). Moderne cycli van Wendling (I 93 7 3 9) en Hanssen, van Barillet en
Zanter. (1950-52) op glasramen sieren de basilick te Echternach. Op het twaalfde eeuwfeest van zijn overlijden in 1939 bezorgde
Termote de stad Utrecht een doelbewuste
Willibrord te paard.
Thet Freske Riim, uit de i4e of i Se eeuw en
toegeschreven aan Magister Alvinus, over de
oudste geschiedenis van de Friezen sluit met
legendarische verhalen over Willibrord. Imbert componeerde in deze eeuw een orkestwerk met de titel Procession de St-Willibrord.
-

Van' Berkum 1978/79 en 1982; Honee 1989 en
1991; Kiesel 1969; Lowe 1982; Van Moorsel 1968
en 1989; Weiler 1989.

(van het Keltische `Gwenfrewi')
was een mooi meisje, dat in de 7e eeuw in
Wales geleefd zou hebben. Volgens een legende uit- de 12e eeuw werd zij door haar
vader Theuith voor haar opvoeding toevertrouwd aan haar oom, de monnik Beuno, de
abt van Clynnog. Deze bracht haar naar het
klooster Gwytherin (Denbigshire), waar abdis Theonia de leiding had en haar zoon, de
monnik Elerius, het meisje onderwees. Toen
de koningszoon Caradog van Hawarden naar
haar hand dong, weigerde zij, waarop hij
haar op haar vlucht verwondde of — volgens
een tweede versie — zelfs doodde. Op voorspraak van oom Beuno genas zij of keerde zij
terug in het leven. Op de plaats waar haar
hoofd op de grond gevallen is, ontsprong een
WINIFRED
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ZENO VAN VERONA

bron, die men 'Tre Ffynnon' noemde, nu
Holywell (Flintshire) . Winifred stichtte er
een klooster, waarvan zij de abdis werd. Zij
moet er ca. 65o gestorven zijn. Een andere
versie laat Winifred teruggaan naar het
klooster Gwytherin, waar zij na de dood van
Theonia abdis werd.
Een 12e-eeuwse Vita staat op naam van
haar leraar Elerius. Ook de prior Robert van
de Saint Peter and Pauls Abbey te Shrewsbury (Shropshire), waar haar cultus rond
113 7 heen verplaatst werd, schreef in dezelfde
eeuw een Vita, en in de i 8e eeuw bezorgde de
j ezuiet Philip Matcalfe een nieuwe versie
(1712). Met de bedevaarten naar Shrewsbury
steeg Winifreds roem, zodat zij in de 14e
eeuw in heel Engeland gevierd werd, vooral
op haar feestdag 3 november.
Winifreds attributen zijn een zwaard,
palm, boek, kruisstaf, kroon (glasramen in
Beaucamp Chapel te Warwick 1447, in de
Hampton Court Chapel in Hertfordshire ca.
1421-29 en te Leandyrnog in Denbigshire);
soms zeer specifiek aan haar voeten een blok
met haar afgeslagen hoofd (beeld ca. 1 sos in
Westminster Abbey te Londen) . In de 42delige miniaturen-cyclus ca. 1424-35 in het
Brevier van Duke John of Bedford, waarin
de tweede versie van de legende wordt gevolgd, is de meeste plaats ingeruimd voor
haar onthoofding en de daaropvolgende opwekking door Beuno.

gorius de Grote vermelden hem. Uit inhoudelijke verwantschap met Noordafrikaanse
schrijvers zoals met de Carthageense advocaat Tertullianus, met >>Cyprianus en met de
retor en christelijke apologeet Lactantius, en
uit zijn citaten uit een in Afrika gebruikte,
Latijnse bijbelvertaling leidt men wel of dat
hij een Afrikaan was. Verder neemt men aan
dat hij van 362 tot ca. 372 bisschop van Verona was. Hij heeft de, in Noord-Italie zeer verbreide, ariaanse interpretatie van het Christendom (»Athanasius) bestreden en moet een
uitstekend zielzorger zijn geweest. Zijn geschriften zijn van belang voor het inzicht in
de 4e-eeuwse manier van denken, preken en
pastoraal handelen en in de liturgie en kerkbouw.
De Veronese priester Coronatus schreef
zijn Vita, die echter geen historische waarde
bezit. Van Zeno wordt in deze tekst verteld
dat hij een verwoed visser was. Toen een keizer, met de naam Gallienus, hem eens liet
ontbieden om zijn zieke dochter te genezen,
troffen diens keizerlijke boden hem hengelend aan. Zeno ging mee en dreef de duivel
uit de gekwelde dochter van de keizer, die
hem daarop zijn kroon als dank aanbood. Zeno stampte deze in stukken en verdeelde alles
onder de armen. Eens kon een kar met ossen
bij de rivier met geen geweld in gang gebracht worden. De voerman bleek van de
duivel bezeten. Pas na een exorcisme door
Zeno kon de rit voortgezet worden.

Rees 1853; De Smedt 1887; Wade Evans 1930.

was een bisschop in
Noord-Italie uit de tweede helft van de 4e
eeuw. Er is weinig over hem bekend en
slechts een verzameling van 93 losse teksten
is, in een handschrift uit de 8e eeuw (Reims),
van hem bewaard gebleven. Enkele vroegchristelijke auteurs zoals »Ambrosias en >>GreZ E N O VAN V E R O N A

Zeno's cultus verspreidde zich over NoordItalie, waar hij werd uitgeroepen tot patroon
van Verona en Pistoia. Ca. Boo bracht de
Frankisch-Keltische vaganten-bisschop en
heilige Corbianus de verering over de Alpen.
De grote Karolingische theoloog en aartsbisschop van Mainz, Rhabanus Maurus, bracht
zijn relieken naar Fulda en Ulm. Men vereerde Zeno vanouds als beschermer tegen het
water. De legende vertelt immers dat bij een
overstroming van de Adige in Verona het
water niet in zijn grafkelder was doorgedrongen. Zeno's feestdag is 12 april.

ZEVENSLAPERS

De heilige Zeno verdrijft de
duivel uit de bezeten dochter van
de keizer, detail van de bronzen

deur, uit Italiaans atelier, eind
i i e eeuw, van de San Zeno
Maggiore te Verona.
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Altij d wordt Zeno afgebeeld als bisschop,
vaak met boek en staf (I 4e-eeuwse fresco's in
de San Zeno Maggiore te Verona) en — bepalend voor hem — een of twee vissen, die aan
een hengel of aan zijn staf hangen: sculptuur
ca. 1520 aan het koorgestoelte in de Sankt
Zeno te Reichenhall (Beieren) en een schilderij ca. 1520 van Morone in de Pinacoteca Brera to Milaan. Op de sculptuur ca. 113 5 van
Meester Nicolas aan het boogveld van het
portaal van de San Zeno Maggiore te Verona
reikt hij in bisschoppelijk ornaat de stadsbaflier aan de stedelingen, te paard en te voet, en
op het altaarstuk ca. 1460 van Andrea Mantegna aldaar flankeert hij met andere heiligen
Maria. Hausle schilderde in 1964 de bisschop
naast een Christus Majestas in de absis van de
parochiekerk te Altenstadt bij Feldkirch
(Vorarlberg, Oostenrijk). Cycli waarin Zeno's wonderdaden worden afgebeeld vindt
men op vier bronzen plaquettes ca. i i oo aan
de befaamde deur aldaar (het verhaal van de
genezing van het meisje: vissende Zeno,
exorcisme, kroon van Gallienus en — voor de
helft bewaard — de ossen met een zwepende
voerman; de panelen zijn niet meer in dejuiste volgorde), en op reliefs ca. i 13 5 van de
fries. Pesellino beeldde naast een 'genadestoel'
(Drieeenheid met lijdende Christus) op een
predella ca. 1450 de genezing van het meisje
of (National Gallery te Londen) .
Bigelmair 1904; Dolger 194.0; Ederle 1962; Camber 19 S 7; Grazioli 1940; Lisca 1956; Marchi/Orlandi/Brenzoni 1962 en 1974; Truzzi 1980.

De ZEVENSLAPERS VAN EFEZE waren
volgens de legende j onge herders, die ca. 250
tijdens de vervolging onder keizer Decius in
een grot in de nabij Efeze gelegen berg OchIon (in vertalingen verlatijnst tot Anchilus)
gevlucht waren, dit om de verplichting aan
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de afgoden te offeren te ontlopen. Als represaille werden zij ingemetseld in de grot en
sliepen in, met dan nadat vrienden een document met de ware toedracht hadden binnengeworpen. Na 187 (of 193) jaren, onder keizer Theodosius ii (1 450) —Jacobus de Voragine heeft in zijn Legenda Aurea al kritiek op
het aantal jaren dat niet kan kloppen! — werden ze wakker toen knechten van een rechter
Adolius, voor wie dezen een stal moesten
bouwen, stenen nodig hadden en de muur
voor het hol afbraken. Een van de na zoveel
jaren slaap wakker geworden jongemannen
ging naar de stad om brood te kopen, dat hij
echter met verouderde munt betaalde. Hij
werd aangebracht bij de gouverneur van Efeze, die argwaan kreeg en zich met de bisschop
naar de grot begaf, in de hoop een schat aan te
treffen. Men vond bij de slapers een verzegelde kist met het document dat de waarheid
bevatte. De martelaren prezen God, getuigden van hun geloof in de verrijzenis van het
lichaam en stierven.
Het levendige verhaal van de Zevenslapers
in de Legenda Aurea stemt in grote lijnen
overeen met de oorspronkelijke versie; verschillen betreffen slechts details, zoals de
naam van de berg (Celion), van de bisschop
(Martinus) en van de proconsul (Antipater).
Keizer Theodosius liet op de plaats van de
grot een heiligdom bouwen dat spoedig door
pelgrims werd bezocht. De legende, vrijwel
zeker ontstaan in Syrie, moet eind S e eeuw al
haar definitieve vorm hebben gekregen en
diende waarschijnlijk al in de origenistenstrijd (ca. 400 -553; theologische controversen
over de interpretatie en de orthodoxie van
Origenes, theoloog ca. 225) over de preexistentie van de ziel en de lichamelijke verrijzenis. Een Laudatio op de Zeven van de hand
van de Syrische predikant en dichter Jagob
van Sarug (ca. Soo), Griekse vertalingen en de
Passio Septem Dormientium apud Ephesum van
Gregorius van Tours (in diens De gloria martyrum, laatste kwart 6e eeuw, bron voor de
Legenda Aurea) zorgden in Oost (in aangepas-

te vorm zelfs in de 18e Soera Al-Kahf [De
grot; verzen 9-31 ] van de koran) en West
voor de verbreiding van de faam van het zevental. In de Griekse versie heten zij: Achillides, Diomedes, Eugenios, Stephanos, Probatos, Sabbatios en Kyriakos; in de (Syrische
en) Latijnse: Maximianus, Malchus, Martianus, Dionysius, Johannes, Serapion en Constantinus. Nog een andere versie met andere
namen van acht j onge mannen kwam voor.
Na 60o jaar ontwaakten de Zevenslapers nog
eenmaal in een visioen van de heilige Engelse
koning > Edward de Belijder om hem allerlei
rampen in het vooruitzicht te stellen.
De verering van de Zeven kreeg vooral
door de kruistochten een nieuwe impuls,
kende in het Westen in de tijd van de barok
een hoogtepunt en strekte zich uit tot ver in
Azie en Egypte. Over heel Zuid- en Centraal-Europa werden zij in bepaalde steden
vereerd, zoals te Arras, Guadix, Kiev, Marseille, Paphos, Rorrhof in Noord-Beieren en
te Salerno. De martelaren worden verwacht
te helpen bij slapeloosheid en bij koorts. Hun
feest valt in het Westen op de meeste plaatsen
op 27 juli (in Frankrijk en Duitsland op 27
juni) en in het Oosten op de meeste plaatsen
op 22 oktober. Als attributen gelden een stok,
herderstas, een slapende hond (die volgens
het verhaal in de koran met hen de grot inging) of de papaver (slaapbol) .
De oudste afbeelding heeft het 9e-eeuwse
Chludov-Psalterium met een miniatuur met
de zeven naast elkaar slapende jongens. Zeven herders in de grot met de tas met documenten op de voorgrond worden getoond
op een miniatuur in het Menologion (gebedenboek) van Basilius ii (einde l oe eeuw,
Vaticaanse Bibliotheek) . Deze voorstelling
handhaafde zich op ikonen, vaak met de namen erbij (I 8e-eeuwse ikonen in het Benaki
Museum te Athene en in het Sinaiklooster) en
schilderingen in het Oosten: i i e eeuw in de
Sophia-kerk te Ochrid en 17e-eeuws fresco in
het Kremlin te Moskou, en in het Westen:
fresco 117 5 -1200 in de kapittelzaal van het
klooster te Brauweiler, waar zij in gezelschap
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van Paulus de eremiet (» Antonius Abt) getuigen van Hebr. I1,38: 'Zij vluchtten in woestijnen en op de bergen, ze verborgen zich in
spelonken'; en een 17e-eeuws, aldaar vereerd
beeld in de kerk te Obersimonswald bij Freiburg. Modler legde hen met de medewerkers
uit zijn atelier in zijn uitvoerige plastiek 1 757
op een altaar in hun kapel te Rotthof (Nie-

derbayern) in militaire kledij te slapen in een
nagemaakte druipsteengrot. Illuminaties uit
de i Se eeuw van Legenda-Aurea- codices hebben naast afbeeldingen van de slapers in de
grot ook uitvoerige voorstellingen met de
aankomst van keizer Theodosius bij de plaats
(Ise-eeuwse miniatuur van een zoon van Jean
Fouquet) en de scene met de niet meer gangbare munt in de bakkerswinkel (een handschrift van de Legenda Aurea ca. 1375 in ,de
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Miniatuur in een 14e-eeuws
Perzisch handschrift in de
stadsbibliotheek to
Ettinghausen.

Keizer Theodosius ii met zijn
gevolg bij de ontwakende
Zevenslapers. Op de
voorgrond de bond die hen
volgens de versie in de koran
gezelschap houdt. Uiteraard
ontbreekt hier de bisschop.
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Bibliotheque Nationale te Parijs). Het visioen
van koning Edward ziet men op een
vroeg- 15 e-eeuws relief in de King Edward
Chapel in Westminster Abbey te Londen.
Perzische en Turkse miniaturen brengen
de koran-versie van de Zevenslaperslegende
in beeld. Vaak dragen zij daarop oosterse kleding en een tulband (miniatuur ca. 15 5o in de
Geschiedenis der profeten van Nishapuri in de
Bibliotheque Nationale te Parijs) en gaan zij
vergezeld van een bond (r 4e-eeuwse miniatuur van Rashiduddin; met een oosterse keizer te paard voor de grot; de Zeven slapend in
de grot - als een zevenling in een moederschoot). Enkele malen worden zij op een

schip afgebeeld, waarop zij, weer volgens de
koran, aanvankelijk aan het martelaarschap
ontkwamen.
Uit de 13 e eeuw stamt een anoniem gedicht Von den Siben Schlafaeren. In Florence
werd in I 5 54 een Rappresentazione del Sette
Dormienti uitgegeven en gespeeld. Reineccius
en Abt Schmidt schreven in de i 8e eeuw de
Curieuse and lesenswurdige Geschichte von den
Siebenschlaf (Frankfurt/Leipzig 1723). En in
de satire Siebenschlafertag hekelde Heiberg (ca.
18 5

o) de 19e-eeuwse burgerij.

Huber 1910; Massignon 19o; Peeters 1923.
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Emichius, M. >> Genoveva van Parijs
Enderle, Johann Baptist » Augustinus
Ensor, James >> Antonius Abt
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Ephrem de Syrier» Veertig Martelaren van Sebaste
Epictetus » Soldaten
Erasmus van Rotterdam >> Christoffel, Crispinus
& Crispianus, Pelgrims, Soldaten, Thomas More
Ercole Roberti » Apollonia
Erhart, Gregor >> Alexius, Benedictus & Scholastica
Ermoldus Nigellus » Willem van Malavalle
Ernst, Max >> Antonius Abt
Escamilla, Luis Tristan de > Augustinus,
Lodewijk de Heilige
Esterbauer, Balthasar >> Benedictus & Scholastica
Estius, Wilhelmus (Hessels van Est) » Martelaren
van Gorkum
Euagrius van Pontos >> Johannes Climacus
Eucherius van Lyon > Mauritius
Eugenius van Toledo » Vincentius van Zaragoza
Eulogius van Toledo > Felix & Adauctus
Eusebius van Caesarea >> Apollonia, Dionysius,
Helena & Constantijn, Irenaeus van Lyon,
Polycarpus
Evrard, Guillaume >> Hubertus
Eyck, Hubert van Agnes, Belijders, Inleiding,
Maria van Egypte
Eyck, Jan van >> Agnes, Barbara, Belijders, Catharina,
Franciscus & Clara, Hieronymus, Inleiding,
Maria van Egypte
Fabisch, J. >> Bernadette Soubirous
Fabriano, A. da s Helena & Constantijn
Fagolino, Marcello >> Franciscus & Clara
Falise, August >> Thomas van Aquino
Faller, Hans Jacob >> Columbanus & Gallus
Falimiersz, Stefan » Cosmas & Damianus
Fansago, Cosimo >> Januarius
Fauquembergue, Clement de » Jeanne d'Arc
Felletin » Fides
Felon, Joseph >> Perpetua & Felicitas
Fenzoni, Ferran >> Franciscus & Clara
Feo, Francesco >> Catharina
Fernandez, Gregorio >> Bernardus van Clairvaux
Fernandez, Geronimo >> Ignatius van Loyola
Fernandez, Luis »Johannes van het Kruis
Fernando Gallego >> Ildefonso
Ferramola, Floriano >> Ontcommer
Ferrari, Defendente >> Augustinus
Ferrari, Gaudenzio » Benedictus & Scholastica
Feti, Domenico >> Juliana
Feuchtmayer, Johann Michael >> Veertien
Noodhelpers
Feuerstein, Martin » Blasius, Lodewijk de Heilige,
Odilia
Feuillet,Jean-Baptist » Rosa van Lima
Figini, Ambrogio > Carlo Borromeo
Figuieredo, Christobal de >> Helena & Constantijn
Filippo Memmi » Franciscus & Clara
Fiorentino » Johannes van het Kruis

Fiseu, E. »Juliana
Flacius Illyricus » Filippo Neri
Flaubert, Gustave » Antonius Abt, Julianus
Hospitator
Flodoard van Reims s Cassianus, Hippolytus
van Rome
Florentius van Saint Josse >> Jodocus
Florian, Jean-Pierre C. de >> Martinus
Fliiggen, Joseph >> Elisabeth
Fokine, Michael >> Sebastianus
Foppa, Vincenzo >> Sebastianus
Fouquet, Jean >> Apollonia, Margareta, Martinus,
Zevenslapers
Fra Angelico >> Albertus de Grote, Caterina van Siena,
Cosmas & Damianus, Dominicus, Laurentius,
Thomas van Aquino
Fra Bartolommeo » Caterina van Siena, Dominicus,
Hieronymus
Fra Diamante >> Felix & Adauctus
Fracassini, Cesare >> Martelaren van Gorkum
France, Anatole »Jeanne d'Arc
Francesco Botticini >> Caecilia
Francesco Cossa » Florianus
Francesco d'Antonio de Viterbo [Balletta]
>> Cyprianus
Francesco del Cossa >> Franciscus & Clara
Francesco Traini s Antonius Abt, Dominicus,
Thomas van Aquino
Francesco Diego » Rochus
Francesco di Giorgio Martini >> Dorothea
Francesco Laurana » Julianus Hospitator
Francesco Vanni » Caterina van Siena
Francisco de Maronis >> Augustinus
Francisco Solibes >> Justa & Rufiva
Franciscus-meester » Franciscus & Clara
Franck, Hans Ulrich >> Cosmas & Damianus
Francken, Ambrosius i >> Crispinus & Crispinianus
Francken ii dejongere, Frans > Quattuor Coronati
Francken, Hans » Eligius
Francois de Sales >> Bernardus van Clairvaux
Frechrieu, P. » Fides
Fremiet, Emmanuel >> Jeanne d'Arc
Frenken, Jacques >> Antonius Abt
Freud, Sigismund » Antonius Abt
Friedrich, Johannes >> Antonius van Padua
Friedrich Herlin s Leonardus
Fritsch, R. >> Bonifatius
Fritzlar, Hermann von >> Leonardus
Froment, Nicolas s Martelaren
Fronius, Hans >> Bernadette Soubirous
Fruin, Robert Jacobus >> Martelaren van Gorkum
Fiihrich, Jozef Ritter von s Isidorus van Madrid
Fiilop-Miller, Rene >> Ignatius van Loyola
Furini, Francesco » Agatha
Fyner, K. »Johannes Chrysostomus
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Gaetano, Luigi Alvise » Quattuor Coronati
Gagliani, Giovanni Battista >> Agatha
Galle, Theodoor >> Asceten, Norbertus
Gambara, Lattanzio >> Hippolytus van Rome
Gamelin, Jacques s Vincentius a Paolo
Garemyn, Johan Anton s Felix & Adauctus
Gamier de Pont Saint-Maxence s Thomas Becket
Gaudi, Antonio >> Rosa van Lima
Gaulli, Giovanni Battista s Ignatius van Loyola
Gauthier, Leonard »Jeanne d'Arc
Gebroeders van Limburg s Ursula
Geertgen tot Sint Jans s Bavo, Lucia
Gelenius, Aegidius >> Mauritius, Ursula
Genevieve de la Sainte Face >> Teresia van Lisieux
Genga, Girolamo >> Anselmus, Januarius
Genina >> Maagden
Genk, Gerard van s Antonius van Padua
Gentile da Fabriano >> Franciscus & Clara,
Nicolaas van Myra
Gentileschi, Artemisia s Januarius
Gentileschi, Orazio >> Francisca Romana
Geoffrey van Auxerre >> Bernardus van Clairvaux
Georg Becks Afra
Gerard Abbeville s Karel de Grote
Gerardo de Borgo San Donino > Franciscus & Clara
Gerardus van Frachet s Dominicus
Gertruida van Oosten s Begga
Getto di Jacopone >> Willem van Malavalle
Gezelle, Guido > Franciscus & Clara
Gheon, Henri >> Alexius, Caecilia, Franciscus & Clara,
Giovanni Bosco
Ghirlandaio, David >> Hieronymus
Ghirlandaio, Domenico [Domenico Bigordi]
Caterina van Siena, Felix & Adauctus,
Franciscus & Clara
Ghisi, Frederico s Alexius
Giacomelli, Geminiano > Margareta
Giaquinto, Corrado >> Filippo Neri, Hippolytus van
Rome, Isidorus van Madrid, Johannes de Deo
Gilles, Werner s Georgios, Martinus
Gillis de Wevel >> Amandus
Giltlinger, Andreas » Birgitta van Zweden
Giordano, Luca s Augustinus, Benedictus &
Scholastica, Filippo Neri, Ildefonso
Giorgio di Biondo s Catharina
Giorgioli, Francesco Antonio s Willibrord
Giotto di Bondone > Ambrosius, Franciscus & Clara
Giovanni Antonio da Pesaro >> Macarius
Giovanni Antonio Galli [La Spadarino] > Francisca
Romana

Giovanni di Paolo s Caterina van Siena
Giovanni Mattiotti >> Francisca Romana
Giovanni Rigaldi >> Antonius van Padua
Giovanni Sagittano >> Agatha, Lucia
Giovanni Stamina » Asceten
Giulini, Joseph» Alexius, Columbanus & Gallus,
Felix & Adauctus, Paulinus van Nola
Giusto d'Andrea » Augustinus
Godl, Melchior » Jodocus
Godl, Stephan s Jodocus
Gorres, Johann Joseph » Athanasius
Goes, Hugo van der » Antonius Abt, Genoveva
van Parijs, Margareta
Goethe, Johann Wolfgang von >> Antonius Abt,
Rochus
Goethiers, Alexander s Gertrudis
Gotz, Gottfried Bernhard >> Albertus de Grote,
Aloysius, Bernardus van Clairvaux, Genoveva
van Parijs
Goltzius, Hendrick >> Sebastianus
Gomez Moreno » Johannes de Deo
Gottfried, monnik » Hildegard van Bingen
Gounod, Charles Francois > Caecilia, Jeanne d'Arc
Goya y Lucientes, Francisco Jose de >> Ermenegild,
Justa & Rufina, Vorsten
Gozzoli, Benozzo s Antonius van Padua, Augustinus,
Benedictus & Scholastica, Dominicus, Franciscus
& Clara, Hieronymus, Johannes Chrysostomus,
Sebastianus
Granacci, Francesco s Apollonia
Granet, Francois Marius s Lodewijk de Heilige
Grasser, Erasmus >> Gregorius de Grote
Grayer, E. de » Bernardus van Clairvaux
Graziani it Giovane, Ercole s Aloysius, Filippo Neri
Grebber, Pieter Fransz. de » Bavo
Greco, El [Dominikos Theotokopulos] >> Antonius
van Padua, Franciscus & Clara, Ildefonso,
Mauritius
Gregorius de Grote s Benedictus & Scholastica,
Ermenegild, Franciscus & Clara, Inleiding, Isidorus
van Sevilla, Soldaten, Zeno van Verona
Gregorius van Nazianze s Basilius de Grote
Gregorius van Nyssa s Inleiding, Theodorus
de Soldaat, Veertig Martelaren van Sebaste
Gregorius van Tours s Ermenegild, Eulalia, Inleiding,
Irenaeus van Lyon, Remigius, Servatius, Veertig
Martelaren van Sebaste, Vorsten, Zevenslapers
Gretser, Jacob » Augustinus, Pelgrims
Greuter, Alois >> Afra
Grindroth, Ch. >> Thomas Becket

Giovanni da San Giovanni > Quattuor Coronati

Grindskey, K.F. > Franciscus & Clara
Gringore, Pierre s Lodewijk de Heilige

Giovanni del Biondo » Lucia, Sebastianus
Giovanni del Pacchia s Caterina van Siena
Giovanni de Patriarchi >> Columbanus & Gallus
Giovanni di Balduccio s Augustinus, Quattuor
Coronati

Grunewald (Matthias Gothardt Neithardt) [Nithart]
Antonius Abt, Erasmus, Mauritius, Veertien
Noodhelpers
Guardi, Giovanni Antonio > Dominicus
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Gubbian, D. >> Francois de Sales
Gueranger, Prosper Louis Pascal > Benedictus
& Scholastica
Guercino [Giovanni Francesco Barbieri]
>> Augustinus, Clerici, Dominicus, Filippo Neri,
Francisca Romana
Guerrisi, Michele >> Felix & Adauctus
Gui de Cambrai >> Barlaam &Josaphat
Guido da Siena >> Dominicus
Gulielmus Rosseus More (pseudoniem van Thomas
More) >> Thomas More
Gumpp, A. >> Florianus
Gundekar, bisschop » Walburga
Gunther, Ignaz » Benedictus & Scholastica, Florianus,
Isidorus van Madrid
Gunther, Matthias » Augustinus, Benedictus
& Scholastica, Dominicus, Helena & Constantijn
Gunther Zainer >> Barlaam &Josaphat
Gurthie, J. » Georgios
Haas, Josephs Elisabeth
Hadton, Dominus > Helena & Constantijn
Hadwych >> Begga
Handel, Georg Friedrich >> Caecilia
Haering, Jirzji > Norbertus
Hausle, M. » Zeno van Verona
Haffner, Enrico >> Dominicus
Hagenauer, Nicolas >> Antonius Abt
Halle, Noel > Francois de Sales
Hanssen, G. >> Willibrord
Hanssen, Leonard >> Rosa van Lima
Hartmann von Aue » Gregorius de Grote
Hasse, Johann Adolf Augustinus
Haupt, A. » Helena & Constantijn
Hauptmann, Gerhard » Karel de Grote
Hebbel, Christian Friedrich >> Genoveva van Parijs
Heerschap, Hendrik » Caterina van Siena
Hegendorfinus, Christophorus >> Georgios
Heiberg, Johan Ludwig s Zevenslapers
Heindl, Wolfgang Andreas Beda
Heinrich Institoris >> Dominicus
Heintsch, Johann Georg >> Augustinus, Ontcommer
Hello, Ernst >> Inleiding
Hellweger, Franz » Karel de Grote
Helvidius >> Ildefonso
Hernelsoet,J.B.D. > Martelaren van Gorkum
Hemessen, Jan Sanders van > Hieronymus,
Sebastianus
Hendrik Lunhof s Caecilia
Hendrik v i i i van Engeland > Thomas More
Hendrik van Veldeke » Servatius
Henning van de Heide >> Gregorius de Grote
Henri Bellechose » Dionysius
Henz, Rudolf >> Gregorius de Grote
Herberigts, Robert >> Hubertus
Herlin, Friedrich >> Agatha, Florianus

Hermann von Freitzlar >> Alexius
Hernandez, German >> Johannes van het Kruis
Herrera dejongere, Francisco >> Ermenegild
Herrera de Oudere, Francisco >> Ermenegild,
Johannes de Deo
Hess, A. >> Marguerite Marie Alacoque
Hesse, Hermann >> Franciscus & Clara
Heuvel, Antoon van den > Dominicus
Hieronymus >> Afra, Cassianus, Clerici, Dionysius,
Paulinus van Nola
Higueras y Fuentes, Jacinto >> Johannes de Deo
Hildebert van Lavardin >> Vincentius van Zaragoza
Hildebert van Le Mans >> Maria van Egypte
Hildegard van Bingen >> Belijders
Hilduin van Saint-Denis >> Dionysius
Hincmar van Reims >> Remigius
Hindemith, Paul >> Antonius Abt
Hippolytus >> Maagden
Holtzl, Adolf >> Ursula
Holzl, J.E. >> Isidorus van Madrid
Hoss, German >> Cosmas & Damianus
Hofmann, E. >> Bonifatius
Holbein dejongere, Hans >> Thomas More
Holbein de Oudere, Hans >> Afra, Agatha, Barbara,
Dorothea, Odilia
Holonius, Gregorius >> Laurentius
Honegger, Arthur #Jeanne d'Arc
Honorius van Autun >> Gregorius de Grote,
Maria van Egypte
Hoppensack, L.A. >> Bonifatius
Houdon, Jean Antoine >> Bruno
Housman, L. >> Franciscus & Clara
Hrotsvita van Gandersheim >> Sophia
Huber, Conrad >> Agatha
Huber, Klaus >> Augustinus
Huberti, Gaspard >> Antonius Abt
Hugel, Friedrich von >> Pius x
Hunermann, W. >> Hildegard van Bingen
Huffel, Peter van >> Lambertus
Hugo van Fosses >> Norbertus
Hugo van Oignies >> Amandus
Huguet, Jaime > Augustinus, Cosmas & Damianus,
Justa & Rufina, Vincentius van Zaragoza
Huybrechts, Frans >> Martelaren van Gorkum
Huys, Pieter >> Antonius Abt
Huysmans, Joris Karel >> Bernadette Soubirous,
Lidwina van Schiedam
Ignatius van Loyola >> Soldaten
Igny, Vincent d' >> Christoffel
Imbert, Maurice >> Willibrord
lmmergrun, P.J. >> Bonifatius
Imola, Innocenzo da >> Franciscus & Clara
Inghebrecht, Desire Emil >> Franciscus & Clara
Ingres, Jean Dominique > Jeanne d'Arc
Ireland, W.H. >> Thomas Becket
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Irenaeus van Lyon » Columbanus & Gallus,
Polycarpus
Irving, H. >> Thomas Becket
Isembard van Fleury » Jodocus
Israhel van Meckenem » Jodocus
Ivanov, Dimitur [Elfin-Pelin] > Christoffel
Jacob Cornelisz. van Amsterdam >> zie Oostsaanen,
Jacob van
Jacob Russ >> Columbanus & Gallus
Jacobello delle Masegne >> Franciscus & Clara
Jacobus de Voragine >> Helena & Constantijn, Ignatius
van Loyola, Margareta, Mauritius, Zevenslapers
Jacopo Avanzo » Lucia
Jacopo della Quercia s Ambrosius
Jacopone da Todi > Franciscus & Clara
Jacques de Longuyon » Karel de Grote
Jakob Sprenger s Dominicus
Jan Anthony » Dymphna
Jan Borremans » Augustinus
Jan Brugman >> Lidwina van Schiedam
Jan Gerlach >> Lidwina van Schiedam
Jan Gielemans » Karel de Grote
Jan Polack >> Benedictus & Scholastica
Jan van der Asselt >> Nicolaas van Myra
Jan van Ruusbroec » Begga, Egidius
Jansenius, Cornelius » Augustinus
Janssens, A. >> Dymphna
Janssens, Josef» Catharina
Janssens, Victor-Honore >> Johannes van het Kruis
Jansz., Jacob » Bavo
Jaqob van Sarug > Zevenslapers
Jaynes, Benjamin >> Alexius
Jaubert, Maurice »Jeanne d'Arc
Jean de France s Antonius Abt
Jean dejoinville >> Lodewijk de Heilige
Jean de Stavelot >> Benedictus & Scholastica
Jean Macellard > Antonius Abt
Jehan Bodel s Karel de Grote
Joachim van Fiore)) Coelestinus v , Franciscus & Clara
Jocundus >> Servatius
Johann van Wackerzeele s Barbara
Johannes Andreae van Bologna >> Hieronymus
Johannes Cassianus » Benedictus & Scholastica
Johannes Chrysostomus >> Ignatius van Antiochie,
Inleiding, Julianus Hospitator
Johannes Diaconus >> Gregorius de Grote
Johannes Herolt > Veertien Noodhelpers
Johannes Quidort » Coelestinus v
Johannes Rothe » Elisabeth
Johannes Scot Eriugena » Dionysius
Johannes van Biclaro s Ermenegild
Johannes van Damascus » Barbara, Barlaam
&Josaphat
Johannes van Gaeta (= pawns Gelasius i i>> Erasmus
Johannes van Neumarkt >> Hieronymus

Johannes van Saint-Evroult s Maria van Egypte
Johannson, Sven-Eric > Christoffel
John of Salisbury s Gregorius de Grote
Johnson, Richard >> Georgios
Jongen, Leon >> Hubertus
Jordaens, Jacob » Apollonia, Carlo Borromeo,
No Helory
Jordanus van Saksen >> Dominicus
Jose Ferrer ii » Julianus Hospitator
Jouvenet, Jean s Franciscus & Clara, Teresa
van Avila
Jovinianus >> Ildefonso
Juan de la Miseria s Teresa van Avila
Julianus van Toledo >> Ildefonso
Jurcker, Johann Jakob >> Ignatius van Antiochie
Justi, K.W. >> Elisabeth
Justus van Beauvais s Martelaren
Justus van Gent s Ambrosius, Thomas van Aquino
Juvenalis >> Ambrosius
Kant, Emmanuel s Thomas van Aquino
Keller, Wilhelm s Franciscus & Clara
Kerricx, Ignaas >> Lambertus
Kilian, Wolfgang Philipp >> Hildegard van Bingen,
Vorsten
Kilian van Mellerstadt » Dorothea
Kingsley, Charles > Elisabeth
Kircher, Athanasius » Ignatius van Loyola,
Pestheiligen
Kirill van Torow » Barlaam &Josaphat
Klauber, Johann Joseph >> Albertus de Grote,
Aloysius, Genoveva van Parijs
Klauber, Johann Sebastian » Walburga
Klebe, Giselher W. »Jeanne d'Arc
Klee, Paul >> Inleiding
Kleist, Heinrich von » Caecilia
Knoller, Martin > Benedictus & Scholastica,
Carlo Borromeo
Kolderer, Jorg » Jodocus, Walburga
Koning, Franz Xavier > Amandus
Konrad van Marburg s Elisabeth
Konrad van Soest s Odilia
Kreuzfelder, Johann >> Ignatius van Antiochie
Kronsteiner, Hermann » Franciscus & Clara
Kubik, Rodolfo » Martinus
Kuchel, (Johann Jacob) Michael » Veertien
Noodhelpers
Kiipper, Leo > Franciscus & Clara
Kuppers, J. >> Hildegard van Bingen
Kulmbach, Hans Suss von s zie Suss von Kulmbach,
Hans
Kurth, Otto » Karel de Grote
Kurz, Isolde s Sebastianus
Kuyl, P.D. » Dymphna
Laberthonniere, Lucien > Pius x
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Lactantius >> Martelaren
Lagrenees, Louis Jean-Francois > Genoveva van Parijs
Lammers, Egbert » Vincentius a Paolo
Lampo, Hubert #Jeanne d'Arc
Landini, Stefano >> Alexius
Lanfranco, Giovanni s Cassianus, Simeon de Styliet,
Teresa van Avila
Lanzini, Bernardino >> Columbanus & Gallus
Largilliere, Nicolas de s Genoveva van Parijs
Las Casas, Bartolome de » Dominicus
Latheron, M. >> Martinus
La Tour, Georges de >> Alexius, Sebastianus
Lavater-Sloman, M. » Elisabeth
Lavery, Emmet >> Ignatius van Loyola
La Vigne, Hugo de >> Macarius de Oudere
Lazzaro Bastiani >> Antonius van Padua
Leclercq d'Orlancourt, Henri s Inleiding
Ledroit, J. >> Bonifatius
Lefort, Gertrud von s Inleiding
Leichner, Felix No s Barbara
Lenau, Nikolaus » Dominicus
Lenepveu, Jules Eugene »Jeanne d'Arc
Lenepveu, Charles Ferdinand » Jeanne d'Arc
Leo, Leonardo s Helena & Constantijn
Lepage, Jules-Bastien »Jeanne d'Arc
Lerolle, Henri >> Albertus de Grote
Le Saive, Jean Baptist s Lambertus
Le Sueur, Eustache >> Agnes, Bruno, Lodewijk
de Heilige
Leu, H. s Jodocus
Leuyx, Franz >) Thomas van Aquino
Leyden, Lucas van » Sebastianus
Liebling, Georg s Catharina

Loo, Carlo van s Augustinus, Isidorus van Madrid
Loon, Theodoor van >> Lambertus
Lope de Vega Carpio, Felix s Augustinus, Barlaam
&Josaphat, Franciscus & Clara, Karel de Grote
Lopez y Portana, Vincente >> Aloysius, Ermenegild
Lorenzetti, Ambrogio s Agnes
Lorenzetti, Pietro s Franciscus & Clara, Lucia
Lorenzo da Sanseverino >> Caterina van Siena
Lorenzo da Viterbo s Beda
Lorenzo Lotto > Lucia
Lorenzo Mercadante s Isidorus van Sevilla
Lorenzo Monaco >> Ephrem de Syrier, Laurentius,
Onuphrius
Lorenzo Valla s Helena & Constantijn
Lotto, Lorenzo >> Barbara
Loysy, Alfred » Pius x
Lucianus >> Ambrosius
Ludolf van Saksen >> Bruno, Ignatius van Loyola
Ludwig, Otto > Genoveva van Parijs
Luigi Capponi > Gregorius de Grote
Luis Dalmau >> Ildefonso
Luther, Maarten >> Christoffel, Thomas More
Lynhoven, Nicolas van >> Bavo

Liebrechts, H. > Hubertus

Maini, Giovanni Battista > Filippo Neri

Lienhard, F. >> Elisabeth
Ligozzi, Giacomo >> Dorothea, Franciscus & Clara
Limousin, Leonard s Antonius Abt
Ling, H. s Karel de Grote
Linz, E. > Thomas Becket
Lippi, Filippino >> Helena & Constantijn, Thomas
van Aquino
Lippi, Era Filippo >> Augustinus, Bernardus
van Clairvaux, Franciscus & Clara, Monniken
Lippi, Lorenzo > Agatha
Lisbetten, P. van > Antonius van Padua
Lisjka, Johann Christoph > Ursula
Lisjka, Johann Karl s Norbertus
Liszt, Franz >> Elisabeth, Jeanne d'Arc
Litzroth, A. > Sebastianus
Lobeck, Tobias >> Agatha, Agnes
Lochner, Stephan s Catharina, Cornelius, Walburga
Lochon, Rene » Vincentius a Paolo
Lochon, Michel van >> Ignatius van Loyola,
Monniken
Lombard, Lambert > Dionysius
Longfellow, Henry Wadworth s Franciscus & Clara

Maldura, P.L. » Rochus
Malengrau, Paul de s Augustinus
Maler Muller >> Genoveva van Parijs
Man, Jacobus de >> Martinus
Mann, Thomas >> Gregorius de Grote
Mantegna, Andrea >> Euphemia, Hieronymus,
Sebastianus, Zeno van Verona
Maratti, Carlo >> Dominicus
Marcal de Sax > Georgios
Marcks, Gerhard >> Albertus de Grote
Mares, Pierre de » Mauritius
Margaritone van Arezzo s Franciscus & Clara
Marie, Jean-Etienne > Dominicus
Marietis, C. s Menas
Martenaise, Pierre-Francois >> Willibrord
Martial d'Auvergne >> Jeanne d'Arc
Martin-Ferriere, Jac » Christoffel
Martin le France »Jeanne d'Arc
Martin Schaffner s Rochus
Martinez, Marianne von >> Helena & Constantijn
Martini, Arturo s Georgios
Martino di Bartolommeo s Vincentius van Zaragoza

Machabey, A. s Antonius Abt
Mader, (Johann) Christoph » Carlo Borromeo
Maderna, Stefano > Caecilia
Madsen, Jacob >> Georgios
Marz, Joseph A. > Benedictus & Scholastica
Maestro del Bambino Vispo s No Helory
Maeterlinck, Polydore Marie Bernard (genoemd
Maurice) >> Antonius Abt
Magister Alvinus » Willibrord
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Maryschkina, Nathalie » Catharina
Masip, Vincente Juan > Agnes
Maso di Bianco >> Antonius Abt, Julianus Hospitator
Masolino da Panicale [Tommasso di Christophoro
Fini] > Ambrosius, Catharina
Massara, Giovanni Antonio >> Augustinus
Massinger, Philipp >> Dorothea
Massys, Quinten >> Antonius Abt, Christoffel,
Inleiding, Rochus, Sebastianus
Matare, Ewald > Norbertus
Matcalfe, Philip >> Winifred
Matham, Jacob > Martelaren van Gorkum
Mathias, Georges A. Saint Clair > Jeanne d'Arc
Matisse, Henri >> Dominicus
Matteis, Francesco de >> Coelestinus v
Mattheus Paris >> Edward de Belijder
Mauch, Daniel >> Columba
Maulbertsch/Maulpertsch, Franz Anton > Helena
& Constantijn
Max, Emmanuel » Cyrillus & Methodius
Mazza, Giuseppe s Dominicus
Mechtild van Magdeburg >> Begga
Medoro, A. >> Rosa van Lima
Meer, Frits van der >> Cassianus, Nicolaas van Myra
Meester Almonaeid > Vincentius van Zaragoza
Meester della Culla >> Eligius
Meester Francke >> Barbara
Meester Gerhard » Birgitta van Zweden
Meester Hermann >> Cyrillus & Methodius
Meester x M » Mauritius
Meester Nicolas > Zeno van Verona
Meester Theoderik s Elisabeth, Hilarius van Poitiers
Meester van 1473 » Gregorius de Grote
Meester van i S 18 >> Maria van Egypte
Meester van Alkmaar s Alexius
Meester van Bat > Catharina
Meester van Bedford s Georgios
Meester van Bileam s Eligius
Meester van bisschop Galiana s Gregorius de Grote
Meester van Cabanyes s Maria van Egypte
Meester van de Barbara-legende s Barbara
Meester van de Byzantijnse Maria > Gregorius
de Grote
Meester van de Catharina-legende >> Blasius,
Catharina, Gregorius de Grote
Meester van de Codex van San Giorgio
Coelestinus v
Meester van de diptiek van Braunschweig s Bavo
Meester van de Figdor-kruisafneming > Lucia
Meester van de Godelieve-legende s Jodocus
Meester van de Gondi-kapel >> Gregorius de Grote
Meester van de Gregoriuslegende > Gregorius de
Grote
Meester van de heilige Julianus s Julianus Hospitator
Meester van de Heilige Maagschap >> Catharina,
Dorothea, Gregorius de Grote

Meester van de `Heiligenmartyrien' s Erasmus
Meester van Delft s Bernardus van Clairvaux
Meester van de Lucia-legende s Lucia
Meester van de legende van Maria Magdalena > Maria
van Egypte, Ursula
Meester van de Sacristie s Macarius
Meester van de Ursula-legende s Ursula
Meester van de Virgo inter Virgines s Maagden
Meester van de Vituslegende > Vitus
Meester van het Akense altaar >> Gregorius de Grote
Meester van het Bartolomeus-altaar > Agnes,
Felicitas, Hippolytus van Rome, Maagden,
Margareta
Meester van het Berswoldt-altaar s Maagden
Meester van het Hausbuch >> Sebastianus
Meester van het Leven van Maria s Bernardus
van Clairvaux, Norbertus
Meester van Hoogstraten >> Willibrord
Meester van Kefermarkt s Florianus
Meester van Keulen >> Cosmas & Damianus
Meester van Maarschalk Boucicaut > Leonardus
Meester van Marti de Torres >> Barbara
Meester van Messkirch » Christoffel, Cornelius
Meester van Osnabruck s Ursula
Meester van Saint-Gilles > Egidius
Meester van San Feliu >> Afra
Meester van San Ildefonso s Athanasius
Meester van Sankt Severin s Bernardus van
Clairvaux, Gregorius de Grote
Meester van San Miniato > Barbara
Meester van Santa Chiara s Franciscus & Clara
Meester van Sigmaringen s Genoveva van Parijs
Meester van Sint Franciscus s Franciscus & Clara
Meester van Sint Ildefonsus » Ildefonso
Meester van Sint Sebastiaan s Sebastianus
Meester van Straatsburg » Lodewijk de Heilige
Meester van Wittingau s Dorothea
Meester Vukan > Barlaam &Josaphat
Meglinger, K. > Columbanus & Gallus
Mell, Max »Jeanne d'Arc
Memling, Hans [Jan Memlinc] >> Catharina,
Christoffel, Dorothea, Laurentius, Maagden,
Maria van Egypte, Ontcommer, Ursula
Mena, Pedro de >> Isidorus van Madrid, Johannes
de Deo, Pestheiligen
Mendez da Costa, J. >> Franciscus & Clara
Mentessi, Giuseppe >> Franciscus & Clara
Messiaen, Olivier » Franciscus & Clara, Jeanne d'Arc
Messina, Antonello da s Sebastianus
Messina, Francesco s Caterina van Siena
Methodius de Belijder » Agatha
Meunincksnoone,Jan van >> Brandaan
Meyer, C.F. >> Thomas Becket
Michael Parler » Dorothea
Michael Wohlgemut >> Catharina
Michel, Roberto > Ildefonso
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Michelino, Domenico di » No Helory
Middeleer, Jan de » Hubertus
Miegel, A. » Elisabeth
Miel, Jean >> Lambertus
Migne, Jacques-Paul » Augustinus
Mignone, Francisco » Franciscus & Clara
Mill,J.W. > Caecilia
Mille, Cecil B. de » Jeanne d'Arc
Mille, Jean Baptist >> Cyprianus
Milo van Saint-Amand >> Amandus
Miradori, Luigi [I1 Genovesimo] *Johannes
van Damascus
Miranda, J. Carreno de >> Dominicus
Mockenhaupt, J. > Helena & Constantijn
Mocquereau, Andre > Benedictus & Scholastica
Modler, Johann Baptist >> Zevenslapers
Mol, Pierre de > Caecilia
Monalembert, Charles-Forbes-Rene de > Elisabeth
Moncalvo, Il [Guglielmo Caccia] >> Dominicus
Monegro, Juan Bautista > Franciscus & Clara
Monnin, Alfred » Jean-Marie Vianney
Montero y Catana, Augustin > Alexius
Montol de Serigny, H. de > Karel de Grote
Morazzone, Pier Francesco » Antonius Abt
Moretto da Brescia, Alessandro >> Afra, Hippolytus
van Rome
Moretto [Bonvicino] >> Maagden
Morgan, Luigi » Euphemia
Morini/Moroni, Giovanni Battista >> Barbara
Moritz, Karl Philipp > Caecilia
Morone, Francesco >> Zeno van Verona
Moser, Lukas > Teresa van Avila
Mostaert, Jan >> Erasmus

Noort, Adam van » Franciscus & Clara
Notker Balbulus » Karel de Grote
Nouy, de » Vincentius a Paolo
Novelli, Pietro > Maria van Egypte
Nunez, Pedro >> Eligius
Nuno Gonsalves » Vincentius van Zaragoza
Nuzi, A. >> Lucia

Mucciolo, Carlo » Marguerite Marie Alacoque

Parker, Horatio William >> Christofel

Mura, Francesco de > Carlo Borromeo
Murillo, Bartolome Esteban >> Antonius van Padua,
Augustinus, Ermenegild, Franciscus & Clara,
Ildefonso, Isidorus van Sevilla, Johannes de Deo,
Justa & Rufina
Myslbeck, J. >> Wenceslaus & Ludmilla

Parry, Charles » Caecilia
Pasikrates s Georgios
Pasquier Bormann >> Crispinus & Crispinianus
Passarotti » Clerici
Passione, Aurelio de » Maagden
Patenier, Joachim >> Catharina, Christoffel, Franciscus
& Clara, Maria van Egypte
Pauersbach, P. von » Genoveva van Parij s
Paulinus van Nola » Ambrosius
Paulus Diaconus [Paulus Warnefridi] s Karel
de Grote, Maria van Egypte
Pedro Alemany s Sebastianus
Pedro de Alvaro y Astorga » Franciscus & Clara
Pedro Millan > Ermenegild
Peguy, Charles >> Genoveva van Parijs, Jeanne d'Arc
Peladan, J. s Franciscus & Clara
Pere Francois de Sainte-Marie s Theresia
van Lisieux
Pere Juan s Georgios
Perez, Bartolome » Ignatius van Loyola
Perrucci, Mario > Antonius Abt

Naestved » Vorsten
Nanni di Bianco » Quattuor Coronati
Natoire, Charles Joseph » Francois de Sales, Remigius
Neeffs, Jacobus >> Martelaren van Gorkum
Neri di Bicci >> Apollonia, Felicitas
Neudecker de Oude, Johann » Bonifatius
Neumann, Balthasar >> Veertien Noodhelpers
Neumann, Siegfried » Franciscus & Clara
Neunherz, Jirzji Velem » Norbertus
Niccolo dell'Arca » Dominicus
Niccolo di Pietro Gerini > Laurentius
Nishapuri » Zevenslapers
Nissen, Momme » Pius x
Nolde, Emil » Maria van Egypte
Nolin, Jean Baptist » Martelaren van Gorkum

Oiler, Pedro >> Gregorius de Grote
Oostsanen, Jacob Cornelisz. van [Jacob van
Amsterdam] >> Gregorius de Grote, Hieronymus,
Lidwina van Schiedam
Orcagna, Andrea » Laurentius
Ordonez, Bartolomeo >> Eulalia
Origenes Adamantius s Ambrosius, Bernardus
van Clairvaux, Hieronymus, Irenaeus van Lyon,
Maagden, Veertien Noodhelpers, Zevenslapers
Orley, Barend van > Augustinus, Gregorius de Grote,
Karel de Grote, Norbertus
Orley, Everart van > Gertrudis
Orrente, Pedro >> Ildefonso
Orsenigo, C. > Carlo Borromeo
Osbert van Clare s Edward de Belijder
Ottaviano Nelli » Franciscus & Clara
Otto ii van Freising » Barlaam & Josaphat
Pacher, Michael >> Augustinus, Barbara, Laurentius,
Thomas Becket
Palko, Franz Xaver Karl » Felix & Adauctus
Palladius » Antonius Abt, Asceten, Macarius
Palma Il Giovane, Jacopo >> Dominicus
Paphnut s Onuphrius
Paray, Paul M.A. Charles » Jeanne d'Arc
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Perugino, I1 [Pietro di Cristoforo Vannuci]
Bernardus van Clairvaux, Julianus Hospitator,
Sebastianus
Pesinello, G. s Zeno van Verona
Peter Parler s Wenceslaus & Ludmilla
Petrarca, Francesco >> Augustinus, Coelestinus v,
Karel de Grote
Petrini, Giuseppe Antonio s Vincentius a Paolo
Petrucci, Francesco s Augustinus
Petrus Canisius > zie Canisius, Petrus
Petrus Christus » Eligius
Petrus Damianus >> Vincentius van Zaragoza
Petrus (Johannes) Olavi >> Birgitta van Zweden,
Coelestinus v , Franciscus & Clara
Petrus van Pisa >> Karel de Grote
Petzold, A. s Franciscus & Clara
Pfaffe Konrad >> Karel de Grote
Pfeffel, Johannes Andreas »Johannes Nepomuk
Pfeiffer, Georges Jean »Jeanne d'Arc
Pfunners, Johann s Alexius
Philipp Rathsamhausen s Walburga
Piastrini, Giovanni Domenico s Ignatius
van Antiochie
Piazzetta, Giovanni Battista s Dominicus, Franciscus
& Clara
Picardo, Leon >> Cosmas & Damianus
Picart, Bernard >> Franciscus & Clara
Pier Paolo delle Masegne s Franciscus & Clara

Polycarpus van Smyrna » Columbanus & Gallus,
Ignatius van Antiochie
Pomis, Pietro de >> Dominicus
Ponte, Jacopino del s Ignatius van Loyola
Pontius, diaken s Cyprianus
Pontormo, I1 [Jacopo Carrucci] > Veertig Martelaren
van Sebaste
Pontus de Heuter > Martelaren van Gorkum
Pordenone, Giovanni Antonio da > Helena
& Constantijn
Porpora, Nicola Antonio »Johannes Nepomuk
Possidius van Calama > Augustinus
Pothier, Joseph s Benedictus & Scholastica
Poucke, Charles Francois Van s Julianus Hospitator
Poulenc, Francis > Inleiding
Poussin, Nicolas s Erasmus
Pozzo, Andrea >> Ignatius van Loyola
Predieri, Giacomo Cesare s Catharina van Alexandria
Preminger > Jeanne d'Arc
Preti, Mattia >> Coelestinus v
Proja, Pasquale» Martelaren van Gorkum
Provoost, Jan >> Bernardus van Clairvaux, Catharina
van Alexandria, Hieronymus, Vorsten
Prudentius Clemens, Aurelius > Agnes, Ambrosius,
Cassianus, Eulalia, Hippolytus van Rome,
Inleiding, Laurentius, Martelaren, Sophia,
Vincentius van Zaragoza
Prunner, Johann Michael > Pestheiligen

Pierne, Henry Constant Gabriel > Franciscus & Clara

Pseudo-Macarius > Macarius

Piero della Francesca >> Augustinus, Benedictus
& Scholastica, Helena & Constantijn
Piero di Cosimo > Anselmus
Pietro da Cortona >> Maria van Egypte
Pietro di Giovanni Ambrogi s Bernardinus van Siena
Pietro di Sano » Ephrem de Syrier
Piloty, Karl von >> Inleiding
Pindarus >> Ambrosius
Pinturicchio, I1 [Bernardino Netti di Biagio]
» Antonius Abt, Augustinus, Barbara
Piombo, Sebastiano del > Agatha, Johannes
Chrysostomus
Piot, Rene s Sebastianus
Pirot, Jean-Marie s Bruno
Pisanello, Antonio (di Puccio) Pisano, ten onrechte
Vittore Pisano genoemd >> Antonius Abt, Georgios,
Hubertus
Pitra,Jean-Baptiste >> Hildegard van Bingen
Pius x >> Carlo Borromeo
Pius x i i >> Bernadette Soubirous
Pizzetti, Idelbrando >> Thomas Becket
Plato > Ambrosius, Maagden
Plonnies, L. >> Elisabeth
Poelenburgh, Cornelis van » Catharina
Poels, Henricus A. s Pius x
Pogliaghi, Ludovico s Giovanni Bosco, Filippo Neri
Pollaiuolo, Antonio >> Maria van Egypte, Sebastianus

Pseudo-Turpijn >> Karel de Grote
Puget de la Serre s Catharina
Pujol, August >> Isidorus van Madrid
Purcell, Henry >> Caecilia
Puvis de Chavannes, Pierre Cecile >> Genoveva
van Parijs
Pythagoras s Maagden
Quellinus dejongere, Artus » Rosa van Lima
Quellinus de Oudere, Artus >> Albertus de Grote
Quellinus, Jan Erasmus» Carlo Borromeo
Querol, Agostiun >> Franciscus & Clara
Rader, Matthias s Macarius de Oudere
Rauber, Wilhelm Carl s Hubertus
Rafael [Raffaello Sanzio] » Caecilia, Georgios,
Leo de Grote
Raffaelino da Reggio > Quattuor Coronati
Raimond van Capua » Caterina van Siena
Ranbec, Egidius > Isidorus van Sevilla, Walburga
Raoul de Presles >> Augustinus
Raquena, G. s Ursula
Rashiduddin s Zevenslapers
Rasini, Piedro >> Cyrillus van Alexandria
Rastell, Williams Thomas More
Ratschiller, Leonhard >> Alfonso Liguori
Rauchmiller, Matthias »Johannes Nepomuk
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Rautenstrauch, Franz Joseph >> Gregorius de Grote
Raxis, Pedro de >> Johannes de Deo
Rayski, Louis Ferdinand von >> Thomas Becket
Read, Gardner > Antonius Abt
Redon, Odilo s Antonius Abt
Reginwald van Durham > Oswald
Rein, Joseph Friedrich » Felix & Adauctus
Reinbot van Durne >> Georgios
Reineccius, M. >> Zevenslapers
Reiner, Wenzel Lorenz > Augustinus
Reinick, R. » Genoveva van Parijs
Rembrandt >> Franciscus & Clara, Hieronymus,
Nicolaas van Myra
Rem, Guido >> Ambrosius, Carlo Borromeo,
Cyrillus van Alexandria, Cyrillus & Methodius,
Dominicus, Filippo Neri, Ildefonso,
Johannes van Damascus, Sebastianus
Restout, Jean it » Benedictus & Scholastica,
Vincentius a Paolo
Rethel, Alfred > Bonifatius, Hieronymus
Reutlingen van Aken, van » Lambertus
Reymerswaele, Marinus van >> Hieronymus
Rezniczek, Emil Nikolaus » Jeanne d'Arc
Ribalta, Francesco de » Bruno, Isidorus van Madrid
Ribera, Jose [Jusepe de Ribera] > Agnes, Antonius
Abt, Antonius van Padua, Hieronymus, Januarius,
Maria van Egypte, Onuphrius, Teresa van Avila
Ribes, Louis >> Cosmas & Damianus
Ricci, Juan Andres » Isidorus van Sevilla
Riccio, Andrea » Benedictus & Scholastica
Richier » Remigius
Richter, Ludwig» Genoveva van Parijs
Riemenschneider, Tilman » Veertien Noodhelpers
Riepenhausen, Johann (Christian) >> Elisabeth
Riepenhausen, Franz (Friedrich) > Elisabeth
Rilke, Rainer Maria > Christoffel, Franciscus
& Clara, Maria van Egypte
Rincon, Fernando >> Cosmas & Damianus
Ritter von Fiihrich, Josef» Genoveva van Parijs
Rizzi, Bernardino >> Caecilia, Franciscus & Clara
Robbia, Luca della » Franciscus & Clara
Robert Campin (Meester van Flemalle) » Barbara
Robert de Nole >> Amandus
Robert van Shrewsbury » Winifred
Robin Founier van Avignon >> Antonius Abt
Rochussen, Charles >> Willibrord
Rodin, Auguste s Dionysius
Rodrigo Maria Cerratense >> Ildefonso
Roeck, A. de > Dymphna
Roelas, Juan de las > Ermenegild, Ignatius van
Antiochie, Isidorus van Sevilla
Rohde, Johann Martin von >> Alfonso Liguori
Roland-Manuel »Jeanne d'Arc
Rolland, Romain >> Lodewijk de Heilige
Rollini » Giovanni Bosco
Roman, Bartolome >> Coelestinus v

Romano, Antoniazzo >> Caterina van Siena, Francisca
Romana, Leo de Grote
Romano, Giulio s Karel de Grote
Romanos de Melode s Menas
Rombouts, Theodor s Augustinus, Sebastianus
Roncalli, Christofano [I1 Pomaranzio] » Filippo Neri
Rondani, Anselmo » Anselmus
Roper, William > Thomas More
Roquette, O. >> Elisabeth
Rosa, Salvator » Cosmas & Damianus, Willem
van Malavalle
Rosenthal, Manuel s Franciscus & Clara,
Jeanne d'Arc
Rosignol » Franciscus & Clara
Rospigliosi, Giulio s Alexius
Rossellim, Roberto >> Franciscus & Clara,
Jeanne d'Arc
Rossetti, Dante Gabriel » Georgios, Jeanne d'Arc
Rossi, Giovanni Francesco » Alexius
Rossi, Luigi >> Catharina
Rossi, R.M. >> Ursula
Rossini, Gioacchini Antonio »Jeanne d'Arc
Rosweyde, Heribertus >> Beda
Rottmayr, Johann Michael >> Agnes, Odilia
Rouault, Georges »Jeanne d'Arc
Roulleau, Jules Pierre »Jeanne d'Arc
Rousseau, Jean Jacques > Caecilia
Rouvroy de Saint-Simon, Claude-Henri de
Vincentius a Paolo
Rowland Lockey » Thomas More
Roy, Eduard le s Pius x
Rubens, Petrus Paulus > Amandus, Augustinus,
Barbara, Bavo, Begga, Benedictus & Scholastica,
Christoffel, Filippo Neri, Franciscus & Clara,
Georgios, Hieronymus, Ignatius van Loyola,
Ildefonso, No Helory, Jeanne d'Arc, Martelaren,
Rochus, Sebastianus, Teresa van Avila,
Thomas More, Walburga
Rubenstein, Ida » Sebastianus
Rubiales, Pedro (onjuiste naam voor Francesco
Ruviale, gen. Il Polidorino) >> Ursula
Rudolf van Ems >> Barlaam &Josaphat
Rudolphus de Noviomagio >> Albertus de Grote
Rueland Frueauf» Agnes
Ruffus, J. >> Eligius
Rufinus van Aquileia > Macarius
Ruiz de Alarcon y Mendoza, Juan »Johannes de Deo
Ruprecht, Kristian » Martelaren
Rutebeuf > Maria van Egypte
Ruthart, Carl » Coelestinus v
Sabatier, Paul >> Franciscus & Clara
Sachs, Hans >> Gregorius de Grote
Sadeler, Aegidius en Jan >> Asceten
Sadeler, Johann > Apollonia, Bavo, Macarius
Sadeler, Rafael >> Bavo, Bonifatius
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Saint Joseph, Jerome de > Johannes van het Kruis
Salzillo, Francisco >> Hieronymus
Sampoli, Aurelio s Dominicus
Samuel, Adolphe »Jeanne d'Arc
Sanchez Coello, Alonso s Ignatius van Loyola
Sande de Jongere, Johannes van (de) s Martelaren
van Gorkum
Sandoni, Pietro Giuseppe >> Jeanne d'Arc
Sano di Pietro s Bernardinus van Siena, Hieronymus
Saraceni, Carlo s Erasmus, Lambertus
Savanni, Francesco s Erasmus
Savoldo, Giovanni Girolamo s Franciscus & Clara
Schafer, G. »Johannes Climacus
Schaufelein, Hans Leonhard >> Onuphrius
Schaffner, Martin > Hippolytus van Rome
Scheyer, Lothar s Agnes
Schedoni, Antonio s Caecilia
Schikaneder, Emanuel >> Genoveva van Parijs
Schiller, Johann Christoph Friedrich von
»Jeanne d'Arc
Schlaun, J.C. >> Franciscus & Clara
Schlegel, Friedrich s Karel de Grote
Schmidt, Abt » Zevenslapers
Schmidt, Johann Nepomuk Christoph Friedrich von
Genoveva van Parijs
Schmidt, Martin Johann [Kremser Schmidt]
» Barbara
Schmidt-Ruttloff, Karl > Franciscus & Clara
Schneider, Reinhold >> Coelestinus v , Franciscus
& Clara
Schraudolph, Johann > Agnes
Schreker, Franz s Christoffel
Schumann, Roberts Genoveva van Parijs
Schweigl, Andreas >> Cyrillus & Methodius
Schwind, Moritz von s Elisabeth
Scorel, Jan van » Apollonia, Franciscus & Clara,
Gertrudis, Helena & Constantijn
Seeberg, Friedrichs Jeanne d'Arc
Seghers, Gerard > Dymphna
Segond, Pierre s Franciscus & Clara
Seidl, Johann Gabriel s Bonifatius
Seidler, M. » Alexius
Seinsheim, August Graf von >> Veertien Noodhelpers
Seitz, Ludwig s Caterina van Siena, Thomas
van Aquino
Seneca >> Soldaten
Septimus Severus s Georgios
Serra, Pedro s Eulalia
Servaes, Albert s Franciscus & Clara
Shaw, George Bernard »Jeanne d'Arc
Sicciolante, Girolamo s Remigius
Sienkiewicz, Henryk s Inleiding
Sigibert van Gembloux s Lambertus
Signorelli, Luca > Anselmus, Benedictus
& Scholastica, Onuphrius
Sigrist, Franz s Aloysius

Silone, Ignazio s Coelestinus v
Simeon Metaphrastes [Logothetes] >> Barbara
Simon, Francois s Vincentius a Paolo
Simone Martini s Apollonia, Franciscus & Clara,
Martinus
Simons-Mees,J.A. s Elisabeth
Simplicianus s Ambrosius
Sirani, Elisabetta s Dominicus
Sjkreta, Karel > Carlo Borromeo
Snorre Sturlason s Olav
Sodoma [Giovanni Bazzi] s Benedictus & Scholastica,
Caterina van Siena, Ildefonso
Solimena, Francesco [1'Abbate Ciccio] » Augustinus,
Filippo Neri, Franciscus & Clara, Januarius
Sonhovius, Johannes >> Catharina
Sophronius vanjeruzalem >> Maria van Egypte
Sowerby, Leo s Franciscus & Clara
Spado, Leonello s Dominicus
Spagna, Archangelo s Alexius
Spinelli Aretino s Felicitas
Springinklee, Hans >> Dorothea
Stalins, A. » Dymphna
Stalpaert van der Wielen, Joannes [Jan Baptist]
Agnes
Staude dejongere, Karl » Karel de Grote
Steen, Jan >> Nicolaas van Myra
Stefanus van Luik s Lambertus
Stefanus van Salagnac s Dominicus
Steidl, Melchior » Florianus
Stengelius, O. s Monniken
Sterre, Chrysostomos van der >> Norbertus
Stevens » Willibrord
Storrer, Johann Joseph s Benedictus & Scholastica
Stolz, A. >> Elisabeth
Stomer, Mattijs >> Isidorus van Madrid
Straub, Johann Baptist >> Agatha, Norbertus
Strauss and Torney, Lulu von s Elisabeth
Strigel, Bernhard s Martelaren, Servatius
Strozzi, Bernardo > Laurentius
Sturm, Anton s Ambrosius, Kerkvaders
Sturm, Fernando (of Desturmes, Stormio) s Justa
& Rufina
Subleyras, Pierre s Ambrosius, Basilius de Grote,
Leonardus
Suss von Kulmbach, Hans s Inleiding, Ursula
Sulpicius Severus s Agnes, Benedictus & Scholastica,
Franciscus & Clara, Inleiding, Martinus, Paulinus
van Nola, Soldaten
Surius, Laurentius s Alexius
Suter, Hermann >> Franciscus & Clara
Symeon van Mesopotamia s Macarius
Taddeo di Bartolo >> Juliana
Taddeo Gaddi >> Franciscus & Clara
Tanzio (Antonio d'Enrico) > Benedictus
& Scholastica
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Tanzio da Varallo >> Martelaren
Tatianus >> Ephrem de Syrier
Tempestas, Antonio » Antonius Abt
Teniers dejongere, David » Martelaren van Gorkum
Teniers de Oudere, David >> Antonius Abt
Tennyson, Alfred » Thomas Becket
Terbrugghen, Hendrick >> Sebastianus
Termote, Albert » Willibrord
Terramare, G. >> Franciscus & Clara
Tertullianus van Carthago » Belijders, Martelaren,
Perpetua & Felicitas
Theoderik, monnik » Hildegard van Bingen
Theodoretus van Cyrus » Cosmas & Damianus,
Simeon de Styliet
Theodoricus van Apolda >> Elisabeth
Theodosius, pelgrim > Georgios
Theodulf van Orleans >> Karel de Grote
Theophan Grec > Macarius
Theotimos >> Margareta
Thibaut Dierichs, Jan » Martelaren van Gorkum
Thielemans, C. » Monniken
Thierry van Apolda >> Dominicus
Thierry van Sint Truiden » Bavo
Thiofrid van Echternach >> Willibrord
Thomas a Kempis > Bernardus van Clairvaux, Bruno,
Lidwina van Schiedam
Thomas van Cantimpre >> Augustinus, Thomas
van Aquino
Thomas van Celano >> Franciscus & Clara
Thompson, Maria Antonius » Pius x
Thys, Pieter #Johannes van het Kruis
Tiarini, Alessandro » Dominicus
Tibor, Deny >> Ambrosius
Tieck, Johann Ludwig > Genoveva van Parijs
Tiepolo, Giambattista >> Agatha, Antonius van Padua,
Dominicus, Filippo Neri, Hieronymus, Lucia,
Oswald, Patricius, Rosa van Lima, Teresa
van Avila
Timmermans, Felix » Begga, Franciscus & Clara
Tinel, Edgar >> Catharina van Alexandria, Franciscus
& Clara
Tintoretto, Il [Jacopo Robusti] » Agnes, Aloysius,
Antonius Abt, Cosmas & Damianus, Maria
van Egypte, Quattuor Coronati, Rochus
Tippett, Michael Kemp > Augustinus
Titiaan [Tiziano Vecellio] » Antonius van Padua,
Clerici, Franciscus & Clara, Laurentius, Margareta,
Olav, Sebastianus
Toledo, Juan Bautista de > Laurentius
Tommaso da Modena » Hieronymus
Toorop, Jan > Aloysius
Torck, Leon » Hubertus
Triga, Giacomo >> Polycarpus
Troger, Paul > Benedictus & Scholastica, Cassianus
Troy, Jean-Francois de Genoveva van Parijs,
Vincentius a Paolo

Tsjaikovski, Pjotr Iljitsj > Jeanne d'Arc
Tucholsky, Kurt s Bernadette Soubirous
Tuotilo >> Columbanus & Gallus
Turino Vannini dejongere > Birgitta van Zweden
Twain, Mark >> Jeanne d'Arc
Tyrrell, George >> Pius x
Ubelherr, Johann Georg » Veertien Noodhelpers
Umbach, Jonas » Hildegard van Bingen, Vorsten
Uranius, priester > Januarius
Uranius van Nola >> Paulinus van Nola
Ursino, Gennario » Helena & Constantijn
Uvelli, Cosimo » Dominicus
Vaccaro, Andrea >> Januarius
Valentinianus >> Irenaeus van Lyon
Valerio, A. >> Carlo Borromeo
Valle, Filippo della » Teresa van Avila
Valmasseda (of Valmareda), Juan > Cornelius
Varallo, Tanzio da > Carlo Borromeo
Vasari, Giorgio » Dominicus, Gregorius de Grote
Vasili Sergejevitsj » Johannes Chrysostomus
Vecchietta » Florianus
Veen, Otto van > Thomas van Aquino
Veit, Philipp > Bonifatius
Veit Bild > Afra
Velasco, Diego de » Ildefonso
Velazquez, Diego Rodriguez da Silva y >> Antonius
Abt, Ildefonso
Venantius Fortunatus » Afra, Vorsten
Verbeek, Chris > Cosmas & Damianus
Verbruggen >> Augustinus
Verdi, Guiseppe Fortunino Francesco >> Jeanne d'Arc
Vere, Aubrey de >> Thomas Becket
Vergara, Francisco iii de >> Ignatius van Loyola
Verhelst, Egidius » Benedictus & Scholastica
Vermeiren, Jef > Christoffel
Veronese [Bonifacio de' Pitati] > Antonius van Padua
Veronese, Paolo [Paolo Caliari] » Afra, Agatha,
Antonius Abt, Antonius van Padua, Cornelius,
Cyprianus, Gregorius de Grote, Helena
& Constantijn, Menas, Sebastianus
Verzijl, Jan Franse > Willibrord
Vestdijk, Simon >> Antonius Abt
Vianney, J. >> Jean-Marie Vianney
Vicenzo Seregni >> Ambrosius
Victor van Vita » Caecilia
Viera > Monniken
Vierpijl, C. » Dymphna
Vignon, C. > Jeanne d'Arc
Villeforte, Jean-Francois Bourgoing de » Asceten,
Johannes Climacus, Macarius
Vincente, Gil » Martinus
Vincentius van Beauvais » Antonius Abt, Benedictus
& Scholastica, Ephrem de Syrier, Julianus
Hospitator, Karel de Grote
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Vincenzo Catena » Hieronymus
Vitale da Bologna Hieronymus
Vittore Carpaccio s Ursula
Vittoria, Andrea s Hieronymus
Vivarini, Alvise » Ambrosius
Vivarini, Bartolommeo » Cosmas & Damianus
Viviani, Antonio >> Gregorius de Grote
Voltaire [Francois Marie Aronet] »Jeanne d'Arc
Volz, Wilhelm » Caecilia
Vondel, Joost van den > Ursula
Vos, Charles » Servatius
Vos, Cornelis de >> Norbertus
Vos, Maerten de » Apollonia, Asceten, Macarius
Vosterman, Lucas i >> Franciscus & Clara
Vouet, Simon » Carlo Borromeo, Franciscus & Clara,
Lodewijk de Heilige, Willem van Malavalle
Wagner, Richard s Elisabeth
Walafrid Strabo > Columbanus & Gallus, Karel
de Grote
Walch, Anton Joseph s Cosmas & Damianus
Wambach, Emil > Jeanne d'Arc
Wannebecq >> Barbara
Watteau, Louis Joseph s Antonius Abt
Waugh, Evelyn >> Helena & Constantijn
Wave, Jan >> Dymphna
Weerden, Harm van > Cosmas & Damianus
Weinrich, Franz Joseph > Elisabeth
Weismantel, Leo >> Elisabeth, Franciscus & Clara
Weiss, Bartholomaus Ignass > Barbara
Welffens, Peter *Jeanne d'Arc
Wellens de Cock, Jan >> Antonius Abt
Wendling, A. s Christoffel, Willibrord
Wenzinger, (Johan) Christian > Columbanus
& Gallus
Werfel, Franz » Bernadette Soubirous
Wetti >> Columbanus & Gallus
Weyden, Goswin van der » Dymphna
Weyden, Rogier van der » Apollonia, Cosmas
& Damianus, Hieronymus, Laurentius, Maagden
Widukind van Convey > Wenceslaus & Ludmilla

Wiegersma, Hendrik Josephus Maria s Antonius Abt
Wierix, Hieronymus »Johannes de Deo
Wierx, Antoon >> Antonius Abt, Lidwina
van Schiedam
Wijnen, Domenicus van > Antonius Abt
Willem van Thierry >> Bernardus van Clairvaux
Willem van Tocco >> Thomas van Aquino
William Ftzstephen >> Thomas Becket
Willmann, Michael >> Augustinus
Wincklers, Georg » Felix & Adauctus
Winheim, Ehrhard >> Ursula
Wint,J.B. van» Dymphna
Wiseman, kardinaal >> Inleiding
Woensam van Worms, Anton >> Bernardus
van Clairvaux, Bruno, Clerici
Wohl, L. de» Helena & Constantijn
Wolfgang, Andreus Matthaus » Antonius van Padua
Wolfram von Eschenbach » Willem van Malavalle
Wouthers, A.N.F. » Genoveva van Parijs
Yves, monnik >> Dionysius
Zadkine, Ossip » Sebastianus
Zaganelli, Francesco di Bosio >> Antonius van Padua
Zanter, G. >> Willibrord
Zeiler, Johann Jakob >> Antonius van Padua,
Benedictus & Scholastica, Felicitas
Zeiler, L.A. #Johannes Nepomuk
Zeitblom, Bartholomeus » Florianus
Zick, Johann » Norbertus
Ziernel, J. >> Martelaren van Gorkum
Zimmermann, Johann Baptist >> Alexius, Dominicus
Zola, Emile » Bernadette Soubirous
Zuccaro, Federico >> Filippo Neri
Zucchi, Francesco > Johannes van het Kruis
Zucco >> Martelaren
Zurbaran, Francisco de >> Agatha, Apollonia, Carlo
Borromeo, Ignatius van Loyola, Johannes de Deo,
Laurentius, Lucia, Margareta, Thomas van
Aquino, Willem van Malavalle
Zutman, Hendrik >> Lambertus
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Abaelard >> Anselmus, Norbertus
Abenner >> Barlaam &Josaphat
Abgar van Osrhoene (koning) s Ephrem de Syrier
Abraham » Brandaan, Pelgrims
Acarie, Barbe > Francois de Sales
Achaeolus van Amiens s Martelaren
Achatius (of Acacius) s Martelaren, Veertien
Noodhelpers
Achillides » Zevenslapers
Acius van Amiens >> Martelaren
Acutius s Januarius
Adalbert van Praag >> Clerici
Adam >> Macarius
ADAUCTUS >> Felix & Adauctus
Addai (koning) s Ephrem de Syrier
Adelgonde (of Aldegundis) van Maubeuge
>> Waldetrudis
Adeodatus s Augustinus
Adilio >> Bavo
Adolius (rechter) >> Zevenslapers
Adonis »Justa & Rufina
Adrianus Janszen >> Martelaren van Gorkum
Aelius Donatus s Hieronymus
Aelred van Rievaulx s Bernardus van Clairvaux
Aemilius, graaf van Laon > Remigius
AFRA VAN AUGSBURG

Afra van Brescia s Afra
Afraates >> Ephrem de Syrier
Agape » Sophia
Agapitus (martelaar-diaken) s Martelaren
Agapitus I van Rome » Gregorius de Grote
AGATHA VAN CATANIA » Lucia, Maagden
Aglaes s Alexius
Agletrudis >> Bavo
Agnes (dochter van keizer Hendrik v) s Agnes
Agnes (zus van Theresia van Lisieux) s Theresia
van Lisieux
Agnes van Loon, gravin >> Servatius
Agnes van Montepulciano >> Rosa van Lima
AGNES VAN ROME » Augustinus, Maagden
Aidan van Hy (bisschop) >> Oswald
Alarik » Paulinus van Nola
Albert Ditmar >> Waldetrudis
ALBERTUS DE GROTE » Dominicus, Thomas
van Aquino
Albrecht van Brandenburg s Hieronymus
Aldarik (of Eticho), hertog > Odilia
Aldegundis > Waldetrudis
Aldetrudis s Waldetrudis
Aldwin >> Beda
Aleksej (tsaar) >> Catharina van Alexandria
Aleth de Montbard >> Bernardus van Clairvaux
Alexander (martelaar) s Felicitas

Alexander de Grote s Karel de Grote
Alexander van Alexandria >> Athanasius
Alexander van Hierapolis >> Sergius & Bacchus
Alexander III van Rome > Bruno, Edward
de Belijder, Thomas Becket
Alexander iv van Rome >> Albertus de Grote
Alexander vi > Belij ders
ALEXIUS VAN EDESSA » Pelgrims
Alfonso v > Vincentius van Zaragoza
ALFONSO MARIA DI LIGUORI ))Giovanni Bosco
Alke » Ignatius van Antiochie
Allowin (= Bavo) s Bavo van Gent
Almalik Alkamil (sultan van Egypte) » Franciscus
& Clara
Alonso de Cepeda >> Teresa van Avila
ALOYSIUS (Luigi) VAN GONZAGA >> Alfonso
Liguori, Ignatius van Loyola
Alpais (= Chalpaida) > Begga
Alypius van Kiev s Monniken
Alypius van Tagaste >> Augustinus
Amalberga van Susteren > Lambertus
AMANDUS VAN MAASTRICHT >>Bavo, Dymphna,
Lambertus, Walburga
AMBROSIUS VAN MILAAN >> Augustinus, Isidorus
van Sevilla, Kerkvaders, Paulinus van Nola,
Sebastianus
Anastasia » Parasceve
Anastasius I van Rome >> Paulinus van Nola
Andonicus (soldaat) » Soldaten
Andreas (apostel) » Cyrillus & Methodius, Laurentius
Andreas II van Hongarije >> Elisabeth
Andreas Wouters >> Martelaren van Gorkum
Andromeda s Georgios
Angela Merici » Ursula
Anicetus van Rome >> Polycarpus
Anna » Boris & Gleb, Pestheiligen, Servatius
Anna Boleyn > Thomas More
Anna van Oostenrijk >> Vincentius a Paolo
Ansegisel >> Begga
ANSELMUS VAN CANTERBURY

Anselmus van Laon » Anselmus
Ansfried van Utrecht » Belijders
Antipater s Zevenslapers
Antoninus (keizer) » Martelaren
Antoninus Pius >> Parasceve
Antonio Bosio s Filippo Neri
ANTONIUS A B T» Antonius van Padua, Athanasius,
Cornelius, Cyprianus, Dominicus, Egidius,
Erasmus, Hieronymus, Macarius, Martinus,
Pestheiligen, Veertien Noodhelpers
Antonius van Hoornaer >> Martelaren van Gorkum
ANTONIUS VAN PADUA » Antonius Abt, Franciscus
& Clara

384 HEILIGEN EN ANDERE FIGUREN
Antonius van Weert > Martelaren van Gorkum
Aphrodisia >> Agatha
Apollinaris van Laodicea > Hieronymus
Apollo >> Parasceve, Sebastianus
APOLLONIA » Maagden
Aquilinus (stadhouder) » Florianus
Aravatius (= Servatius?) s Servatius
Aristoteles >> Albertus de Grote, Thomas van Aquino
Arius >> Athanasius, Nicolaas van Myra
Arnauld, Angelique >> Francois de Sales
Arnulf van Beieren >> Wenceslaus & Ludmilla
Arnulf (of Arnoul) van Metz >> Begga
Aron (koning) » Oswald
Artemas van Puteoli >> Cassianus
Artemis >> Nicolaas van Myra
ASCETEN

Asclepius (koning) >> Cosmas & Damianus, Parasceve
Aspasius » Agnes
Atargatis » Simeon de Styliet
Athanarik (koning) >> Soldaten
ATHANASIUS VAN ALEXANDRIE > Antonius Abt,
Cyrillus van Alexandria, Euphemia, Hilarius
van Poitiers
Attila >> Genoveva van Parijs, Leo de Grote, Servatius
Audoin » Eligius
A U G U S T I N U S VAN HIPPO > Ambrosius, Antonius
Abt, Antonius van Padua, Dominicus,
Hieronymus, Kerkvaders, Monniken, Paulinus
van Nola
Aurelia >> Ursula
Aurelianus >> Florus & Laurus
Aurelius (Mozarabische martelaar) >> Felix
& Adauctus
Ausonius van Bordeaux > Paulinus van Nola
Auxentius van Milaan » Hilarius van Poitiers
Averroes >> Thomas van Aquino
Avitus (keizer) >> Remigius
Avitus van Vienne >> Vorsten
B A C C H U S» Sergius & Bacchus, Soldaten
Baden Powell, Robert Stephenson Smith » Georgios
Bailly de Surey, Emmanuel Joseph » Vincentius a
Paolo
BARBARA (van Nicomedie?) » Agnes, Felix
& Adauctus, Hippolytus van Rome, Maagden,
Veertien Noodhelpers
Barbara van Vlaenderbergh » Christoffel
Bardainsan >> Ephrem de Syrier
BARLAAM

Barrindus >> Brandaan
Basilissa van Antinoe > Julianus Hospitator
Basilissa (vrouw van Julianus Hospitator) » Julianus
Hospitator
BASILIUS DE GROTE >> Ambrosius, Antonius Abt,
Benedictus & Scholastica, Gregorius van Nazianze,
Gregorius van Nyssa, Johannes Chrysostomus,

Johannes Climacus, Kerkvaders, Menas,
Monniken, Parasceve
Baudouin >> Karel de Grote
BAVO VAN GENT )>Amandus
Beatriz de Ahumada >> Teresa van Avila
BEDA VENERABILIS >>Juliana
B E G G A» Gertrudis, Waldetrudis
BELIJDERS

Bellerophon >> Georgios
Benedict Biscop > Beda
Benedictus van Aniane >> Willem van Mallavalle
BENEDICTUS VAN NURCIA » Augustinus,
Bernardus van Clairvaux, Christoffel,
Columbanus & Gallus, Dominicus, Francisca
Romana, Franciscus & Clara, Gregorius de Grote,
Hildegard van Bingen, Monniken
Benedictus x i I I > Norbertus
Benedictus x I v > Pius x
Berchmans, Johannes » Aloysius
Berchta (Germaanse godin) >> Lucia
Beresinde (moeder van Odilia) s Odilia
BERNADETTE SOUBIROUS (Marie Bernarde)
BERNARDINUS VAN SIENA » Franciscus & Clara
BERNARDUS VAN CLAIRVAUX »Augustinus,
Benedictus & Scholastica, Erasmus, Franciscus
& Clara, Willem van Mallavalle
Berta s Genoveva van Parijs
Berthold van Andech >> Elisabeth
Bertken, zuster » Asceten
Bertrada/Bertha s Karel de Grote
Beuno van Clynnog s Winifred
Bibiana van Rome s Inleiding
Bidermann, Jacob >> Ignatius van Loyola
Birger Peterson >> Birgitta van Zweden
Birgida van Kildare >> Birgitta van Zweden
BIRGITTA (ofBrigitta) VAN ZWEDEN >> Olav
Blanche de la Force » Inleiding
Blanche van Castilie » Lodewijk de Heilige
BLASIUS VAN SEBASTE » Florus & Laurus, Veertien
Noodhelpers
Blesilla s Hieronymus
Blowick, John >> Columbanus & Gallus
Boddhisatva (= Josaphat) >> Barlaam &Josaphat
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus
Isidorus van Sevilla
Boleslav I >> Wenceslaus & Ludmilla
Bona van Pisa >> Pelgrims
Bonaventura » Antonius van Padua, Franciscus
& Clara, Thomas van Aquino
B O N I F A T I U S» Karel de Grote, Walburga,
Willibrord
Bonifatius viii van Rome s Caterina van Siena,
Coelestinus v
BORIS

Borromeo, Federigo (neef van Carlo Borromeo)
Carlo Borromeo
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Borromeo, Gilberto >> Carlo Borromeo
Borromeo, Federigo (broer van Carlo Borromeo)
» Carlo Borromeo
Boudewijn van Vlaanderen » Oswald
BRANDAAN VAN CLONFERT »Bonifatius,Jodocus
Brandsma, Titus » Martelaren
Braulio van Zaragoza Isidorus van Sevilla
BRUNO DE KARTUIZER >> Monniken
Burrus >> Ignatius van Antiochie
CAECILIA VAN ROME

Caedwalla (koning) » Oswald
Caesar Baronius (kardinaal) » Filippo Neri
Caesarius van Arles >> Egidius
Calixtus I van Rome > Felix & Adauctus, Hippolytus
van Rome, Remigius
Calixtus Iii van Rome »Jeanne d'Arc
Callech (= Gallus) » Columbanus & Gallus
Callista s Dorothea
Calpurnius (vader van Patricius; diaken) > Patricius
Calvijn s Francois de Sales
Candidus >> Mauritius
Canisius, Petrus [Petrus Kanijs] » Ignatius van Loyola,
Karel de Grote
Caprasius van Agen >> Fides
Caradog van Hawarden (prins) >> Winifred
Carinus (keizer?)) Cosmas & Damianus
Caritas (dochter van Sophia) » Sophia
Caritas = Ontcommer
C A R L O B O R R O M E O>> Aloysius, Felix & Adauctus,
Filippo Neri, Pestheiligen
Carpophorus (ult het huis van Caesar) s Felix
& Adauctus
Carpophorus >> Quattuor Coronati
Casilda >> Inleiding
Caspar Flores » Rosa van Lima
CASSIANUS VAN IMOLA >> Nicolaas van Myra
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius >> Isidorus
van Sevilla
Cassius van Bonn » Mauritius
Casterot, Louise >> Bernadette Soubirous
Castor » Cosmas & Damianus
Castorius >> Quattuor Coronati
CATERINA BENINCASA VAN SIENA >> Catharina
van Alexandria, Dominicus, Kerkvaders, Rosa
van Lima
Caterina Fieschi van Genua >> Maagden
Catharina de Ricci >> Catharina van Alexandria
CATHARINA VAN ALEXANDRIE > Agnes, Blasius,
Caterina van Siena, Franciscus & Clara, Jeanne
d'Arc, Maagden, Margareta, Veertien
Noodhelpers, Vorsten, Walburga
Catharina van Aragon > Thomas More
Catharina van Bologna » Catharina van Alexandria
Catharina van Racconigi >> Catharina van Alexandria
Catharina van Zweden » Birgitta van Zweden

Celsus (familielid van Remigius) > Remigius
Celsus (zoon van Paulinus van Nola) » Paulinus
van Nola
Ceolfrith >> Beda
Chalpaida (of Alpais) » Begga
Chantal, Christoph de > Francois de Sales
Charles Balley (pastoor) >> Jean-Marie Vianney
Chateaubriand, Francois-Rene de » Vincentius
a Paolo
Chenu, Marie-Dominique (Marcel) >> Dominicus
Chiara (= Clara) s Franciscus & Clara
Childebert ii >> Columbanus & Gallus
Childerik I I > Lambertus
Chilperich (koning) >> Remigius
Chimaira s Georgios
Chlodwig I (Clovis I) » Genoveva van Parijs,
Leonardus, Remigius
Chlothar II >> Eligius
Christiaan I van Zweden > Olav
Christianus > Christoffel
C H R I S T O F F E L (Christophorus) > Apollonia,
Francisca Romana, Gertrudis, Julianus Hospitator,
Pelgrims, Pestheiligen, Veertien Noodhelpers
Christophorus (wapendrager van Diocletianus)
>> Christoffel
Ciccu (= Franciscus) > Franciscus & Clara
Cil(i)n (i) a >> Remigius
C L A R A (di Faverone di Offreduccio) >> Franciscus
& Clara
Claudius >> Quattuor Coronati
Clematius » Ursula
Clemens = Willibrord
Clemens I van Rome s Cyrillus & Methodius
Clemens v van Rome > Coelestinus v
Clemens x » Martelaren van Gorkum
Clemens x I v van Rome s Alfonso Liguori, Ignatius
van Loyola
CLERICI

Clothar I (koning) > Vorsten
Clotilde (prinses) > Remigius
Clovis I = Chlodwig i
COELESTINUS V »Pius X
Colet, John > Thomas More
Colombiere, Claude de la >> Marguerite Marie
Alacoque
Colt of Netherhall, Jane >> Thomas More
Colt Newhall >> Thomas More
COLUMBA VAN HY » Brandaan, Oswald
Columbanus van Hy > Willibrord
COLUMBANUS VAN LUXEUIL

Comgall van Bangor» Columbanus & Gallus
Concordia » Hippolytus van Rome
Conrad van Marburg >> Elisabeth
Constantia s Agnes
C O N s T A N T I J N de Grote » Agnes, Antonius Abt,
Athanasius, Basilius de Grote, Belijders, Boris

386 HEILIGEN EN ANDERE FIGUREN
& Gleb, Clerici, Georgios, Helena & Constantijn,
Laurentius, Martelaren, Nicolaas van Myra, Olav,
Veertig Martelaren van Sebaste, Vorsten
Constantijn ii >> Servatius
Constantinus = Constantijn de Grote
Constantinus (een van de Zevenslapers)
» Zevenslapers
Constantius (keizer) » Hilarius van Poitiers
Constantius Chlorus s Helena & Constantijn
Corbianus (vagant-bisschop) >> Zeno van Verona
Cordula >> Ursula
Cornelis Musius » Martelaren van Gorkum
CORNELIUS VAN ROME >> Antonius Abt, Cyprianus
Cornelius van Wijk bij Duurstede » Martelaren
van Gorkum
C O S M A S» Carlo Borromeo, Felix & Adauctus,
Pestheiligen
Cranmar, Thomas >> Thomas More
Crescentia » Genoveva van Parijs
Crescentia (voedster) >> Vitus
C R I S P I N I A N U S>> Crispinus & Crispinianus, Erasmus
CRISPINUS »Erasmus
Crocus » Ignatius van Antiochie
Croiset, Jean » Marguerite Marie Alacoque
Cromwell, Thomas >> Thomas More
Crysta » Dorothea
Cunera > Ursula, Walburga
Cuthbert van Lindesfarne s Oswald
CYPRIANUS VAN CARTHAGO >> Antonius Abt,
Zeno van Verona
Cyriacus >> Veertien Noodhelpers
Cyriacus (legendarische paus) >> Ursula
CYRILLUS

> Athanasius
Cyrillus van Antiochie (bisschop) >> Quattuor
Coronati
Cyrus (arts) >> Cosmas & Damianus
CYRILLUS VAN ALEXANDRIE

Dacianus >> Fides, Vincentius van Zaragoza
Dadianos (koning) > Georgios
Dagobert I » Amandus, Begga, Dionysius, Eligius,
Jodocus
Dagus (Deems?) » Christoffel
Damasus van Rome >> Hieronymus, Leo de Grote
D A M I A N U S» Carlo Borromeo, Cosmas
& Damianus, Felix & Adauctus, Pestheiligen
Damnat van Monaghan > Dymphna
Daniel » Justa & Rufina
Daphne >> Ignatius van Antiochie
David >> Caecilia, Caterina van Siena, Karel de Grote,
Remigius
David van Menevia >> Columba
David van Saloniki » Antonius van Padua
Debora >> Jeanne d'Arc
Decius (keizer) >> Agatha, Antonius Abt, Apollonia,
Cornelius, Cyprianus, Hippolytus van Rome,

Martelaren, Soldaten, Veertien Noodhelpers,
Zevenslapers
Delphinus van Bordeaux » Paulinus van Nola
Demetrius van Saloniki s Georgios, Soldaten
Dentlin >> Waldetrudis
Descartes, Rene >> Thomas van Aquino
Desiderius » Januarius
Devie, Alexandre Raymond (bisschop) »Jean-Marie
Vianney
Dewey, John >> Giovanni Bosco
Didacus (Diego) van Azevedo >> Dominicus
Digna >> Afra
Diocletianus (keizer) » Agnes, Cassianus, Christoffel,
Cosmas & Damianus, Crispinus en Crispinianus,
Dorothea, Erasmus, Eulalia, Euphemia, Felix
& Adauctus, Georgios, Helena & Constantijn,
Julianus Hospitator, Lucia, Margareta, Martelaren,
Mauritius, Quattuor Coronati, Sebastianus,
Veertien Noodhelpers, Vincentius van Zaragoza,
Vitus
Diogenianus (stadhouder) » Justa & Rufina
Diomedes (arts) >> Cosmas & Damianus
Diomedes >> Zevenslapers
Dionysius (een van de Zevenslapers) » Zevenslapers
Dionysius (koning) >> Vorsten
Dionysius (Pseudo-) » Albertus de Grote
DIONYSIUS DE AREOPAGIET s Veertien
Noodhelpers
Dionysius van Alexandria > Cyprianus
Dionysius van Augsburg > Afra
Dionysius van Parijs s Dionysius, Martelaren
Dionysius van Vicenza > Felix & Adauctus
Dionysos = Dionysius >> Dionysius de Areopagiet
Dioscuros >> Barbara
Dodo (graaf) >> Lambertus
Domina Jacobea de Settesoli >> Franciscus & Clara
Domingo Guzman = Dominicus
DOMINICUS VAN CALERUEGA »Begga, Caterina
van Siena, Franciscus & Clara, Monniken, Rosa
van Lima, Thomas van Aquino
Donders, Peerke » Alfonso Liguori, Inleiding
DOROTHEA VAN CAESAREA »Agatha, Maagden
Drahomira > Wenceslaus & Ludmilla
Droste zu Vischering, Clemens August von
» Athanasius
Dunstan van Canterbury >> Eligius
Duvergier de Hauranne, Jean-Ambroise (abt van
Saint-Cyran) >> Francois de Sales
DYMPHNA VAN GEEL

Eadgith (Edith) >> Edward de Belijder
Earbeth >> Pestheiligen
EbroIn (hofineier) >> Lambertus
Eck(e)hart >> Albertus de Grote, Dionysius,
Dominicus
Edigna van Puch >> Asceten
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Edmund (koning) > Edward de Belijder
EDWARD DR B E L I J D E R>> Laurentius, Zevenslapers
Edward de martelaar >> Edward de Belijder
Edwin s Oswald
Egbert van Hy > Willibrord
Egeria » Asceten
E G I D I U S>> Christoffel, Hieronymus, Karel de Grote,
Veertien Noodhelpers
Einbeth >> Pestheiligen
Ekbert van Bamberg >> Elisabeth
Eleanor (koningin) » Thomas Becket
Eleonore van de Provence s Edward de Belijder
Elerius (monnik) s Winifred
Eleusippus >> Florus & Laurus
Eleutherius » Dionysius
Eleutherus van Rome >> Irenaeus van Lyon
Elfino (abt) >> Anselmus
Ella» Erasmus, Francisca Romana, Johannes
van het Kruis
Elias van Cortona >> Franciscus & Clara
ELIGIUS VAN NOYON sJodocus, Walburga,
Willibrord
Elisabet » Servatius
Elisabeth van Keverwijck > Hippolytus van Rome
Elisabeth (Isabella) van Portugal s Vorsten
ELISABETH VAN THURINGEN > Barbara, Franciscus
& Clara, Vorsten
Elpis s Sophia
Emerentiana > Agnes
Emma » Edward de Belijder
Enrico Minatola (kardinaal) s Januarius
EPHREM DE SYRIER >>Johannes van Damascus,
Simeon de Styliet
Epitropos >> Ignatius van Antiochie
ERASMUS VAN FORMIA >> Mauritius, Veertien
Noodhelpers
Erasmus van Rotterdam >> Soldaten, Thomas More
Erhard van Regensburg » Hippolytus van Rome,
Odilia
Erik I x Jedvardsson van Zweden > Olav
ERMENEGILD VAN SEVILLA

Ermo/Elmo (= Erasmus) >> Erasmus van Formia
Esmeria (zuster van de heilige Anna) » Servatius
Ester »Jeanne d'Arc
Ethelfrith (koning) >> Oswald
Ethelred ii » Edward de Belijder
Etherius, prins s Ursula
Eticho = Aldarik > Odilia
Eucherius » Asceten
Eudokimos > Belijders
Eudoxia » Leo de Grote
Eugenios >> Zevenslapers
Eugenius Iv van Rome s Francisca Romana
Eulalia van Barcelona» Eulalia
EULALIA VAN MERIDA s Rosa van Lima
Eulogius >> Belijders, Juliana

Eunomia » Afra
EUPHEMIA VAN CHALCEDON

Euphemianus >> Alexius
Eusebius van Caesarea » Helena & Constantijn
Eustachius s Hubertus, Julianus Hospitator, Veertien
Noodhelpers
Eustachius (soldaat) s Soldaten
Eustochium » Hieronymus
Eutekos >> Ignatius van Antiochie
Eutropia van Reims >> Afra, Martelaren
Eutyches (monnik) s Euphemia, Januarius,
Leo de Grote
Eutychia (moeder van Lucia) » Lucia
Eva van Luik »Juliana
Evagrius van Pontus > Macarius, Monniken
Exuperius >> Mauritius
Ezzelino >> Antonius van Padua
Fabianus van Rome » Cornelius
Fabre, Benoit Joseph» Asceten, Belijders
Fabricius s Dorothea
Falco s Willibrord
Felicissimus >> Martelaren
F E L I C I T A S>> Fides, Perpetua & Felicitas
F E L I X>> Ambrosius, Felicitas, Felix & Adauctus
Felix (Romeins priester; vader van Felix iii) > Felix
& Adauctus
Felix (Mozarabische martelaar) >> Felix & Adauctus
Felix in Pincis » Cassianus, Felix & Adauctus
Felix (Porro) van Cantalice >> Felix & Adauctus
Felix van Gerona s Afra, Felix & Adauctus
Felix (Giacomo Antonio Amuruso) van Nicosia
» Felix & Adauctus
Felix van Nola >> Felix & Adauctus, Paulinus van Nola
Felix van Rome (priester, broer van Felix in Pincis)
Cassianus, Felix & Adauctus
Felix I van Rome >> Felix & Adauctus
Felix ii van Rome s Felix & Adauctus
Felix iii van Rome » Felix & Adauctus, Gregorius
de Grote
Felix I v van Rome >> Felix & Adauctus
Felix van Salona » Felix & Adauctus
Felix van Thibuica » Felix & Adauctus
Felix van Valois >> Felix & Adauctus
Felix van Vicenza > Felix & Adauctus
Ferdinand III , de Heilige van Leon en Castilie
Isidorus van Sevilla, Justa & Rufina
Fernandez Martin de Bulhom = Antonius van Padua
Ferrante Gonzaga s Aloysius
Fersenlutzel > Lucia
Festus, diaken s Januarius
FIDES (Sainte-Foi) >> Sophia
Fides (dochter van Felicitas) >> Fides
F I L I P P 0 N E R I>> Felix & Adauctus, Giovanni Bosco,
Isidorus van Madrid
Filips ii (koning) s Ermenegild, Martelaren
van Gorkum
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Finnian van Clonard » Columba

Gerardus Maiella >> Alfonso Liguori

Firminus van Amiens » Martelaren
Fisher, John > Thomas More
Flavius van Antiochie » Apollonia
Florbert » Bavo
Florentiana >> Rosa van Lima
Florentina » Vitus
Florentina van Sevilla (of van Cartagena?) >> Isidorus
van Sevilla
Florentius s Benedictus & Scholastica
Floriaan van Bologna >> Florianus
FLORIANUS VAN LORCH s Agatha

Gerasina s Ursula
Gerberen (priester) s Dymphna
Gereon van Keulen s Martelaren, Mauritius, Ursula
Germanus >> Benedictus & Scholastica
Germanus van Auxerre s Genoveva van Parijs,
Patricius
Gertrud van Andech >> Elisabeth

FLORUS VAN ILLYRICUM

Fortunatus van Vicenza > Felix & Adauctus
Francesco Bosco >> Giovanni Bosco
Francesco de Borja s Belijders
F R A N C I S C A (Bussa dei Pontiani) R O M A N A

Marguerite Marie Alacoque
Francisco de Suarez >> Ignatius van Loyola
Franciscus de Roye s Martelaren van Gorkum
FRANCISCUS VAN ASSISI » Antonius van Padua,
Asceten, Begga, Bernardinus van Siena, Bernardus
van Clairvaux, Caterina van Siena, Dominicus,
Elisabeth, No Helory, Lodewijk de Heilige,
Martelaren, Monniken, Norbertus, Remigius
Franciscus Xaver(ius) >> Ignatius van Loyola, Isidorus
van Madrid
Francissco ( = Franciscus) >> Franciscus & Clara
F R A N^ O I S DE SALES s Aloysius, Filippo Neri,
Giovanni Bosco, Vincentius a Paolo
Frau Lutze s Lucia
Frederik i Barbarossa » Ambrosius, Karel de Grote
Frederik ii s Coelestinus v
Fremyot de Chantal, Jeanne-Francoise s Francois
de Sales
Frideburga >> Columbanus & Gallus
Fulgentius van Sevilla s Isidorus van Sevilla
Galeotto del Caccia >> Filippo Neri
Galerius (keizer) > Barbara, Euphemia
Galiena (vrouw van Karel de Grote) > Karel de Grote
Galla Placidia >> Leo de Grote
Gallienus (legendarische keizer) s Zeno van Verona
G A L L U S » Columbanus & Gallus, Ursula
Gallus (keizer) s Cornelius
Galvin, Edward >> Columbanus & Gallus
Geiserik s Leo de Grote
Gelasius I I (paus) >> Norbertus
Genebaldus s Remigius
Genoveva van Brabant s Genoveva van Parijs
GENOVEVA VAN PARIJS »Gertrudis

G E O R G I O S (Sint Joris) >> Antonius Abt, Blasius,
Johannes Climacus, Soldaten, Veertien
Noodhelpers
Georgios (Palestijnse monnik, martelaar) >> Felix
& Adauctus

Gertrud van Helfta >> Maagden, Marguerite Marie

Alacoque
Begga, Olav
Gervasius >> Ambrosius
Giacomo Gaetani Stefaneschi > Coelestinus v
Gilbert van Sempringham s Monniken
Gilbert Becket > Thomas Becket
Gildas de Wijze s Columba
Gilles de Rais (maarschalk) »Jeanne d'Arc
Giovanna Pica > Franciscus & Clara
G I O V A N N I B O S C O » Francois de Sales
Giovanni de Varges s Isidorus van Madrid
Giovanni Mattiotti s Francisca Romana
Gisela >> Egidius
Gislenus (Saint Ghislain) > Waldetrudis
Giuseppe Cafasso s Giovanni Bosco
GLEB s Boris & Gleb
Godefridus van Melveren s Martelaren van Gorkum
Godfried van Bouillon s Karel de Grote, Vorsten
Godwin >> Edward de Belij der
Gob Genoveva van Parijs
Gondi, graaf de s Vincentius a Paolo
Gordianus van Rome (priester) > Gregorius de Grote
Gordios van Caesarea (eremiet en martelaar) >> Menas
Goretti, Maria s Inleiding, Maagden
Goswintha >> Ermenegild
Gottfried van Duynen > Martelaren van Gorkum
Gracian (Hieronymus a Matre Dei Gratianus)
» Teresa van Avila
Grata van Bergamo >> Martelaren
Gratianus (keizer) > Ambrosius
Gregorios van Narek > Monniken
GREGORIUS D E G R O T E>> Agatha, Albertus de Grote,
Augustinus, Carlo Borromeo, Clerici,
Columbanus & Gallus, Felix & Adauctus,
Hieronymus, Kerkvaders, Leo de Grote
Gregorius Thaumaturgus s Clerici
GERTRUDIS VAN NIJVEL #Bavo,

>> Athanasius, Basillus
de Grote, Gregorius van Nyssa, Kerkvaders,
Macarius
Gregorius van Nazianze de Oudere >> Gregorius van
Nazianze
GREGORIUS VAN NAZIANZE

» Basilius de Grote,
Gregorius van Nazianze, Kerkvaders, Parasceve,
Pelgrims
Gregorius II » Bonifatius
Gregorius III >> Bonifatius
Gregorius ix s Franciscus & Clara
GREGORIUS VAN NYSSA
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Gregorius xi van Rome >> Caterina van Siena
Gregorius x v van Rome » Isidorus van Madrid
Grimoald I >> Begga
Grocyn, William » Thomas More
Gudula » Gertrudis
Guevara, don Fernando Nino de s Clerici
Guibert van Parijs > Bernadette Soubirous
Guido van Anderlecht > Pelgrims
Guigo du Chastel >> Bruno
Guillaume d'Orange s Willem van Mallavalle
Gulielmus Rosseus More (schuilnaam voor
Thomas More) » Thomas More
Gundisalvi (hofbeambte) » Rosa van Lima
Haakon de Goede s Olav
Hadrianus (keizer) >> Felicitas, Florus & Laurus,
Gregorius de Grote, Hubertus, Martelaren
Hadrianus I van Rome > Karel de Grote
Hadrianus ii » Cyrillus & Methodius
Haeloc van Bretagne, koning » Jodocus
Harald Schoonhaar s Olav
Hardicanute s Edward de Belij der
Hector van Troje » Karel de Grote
Hedwig van Silesia s Elisabeth
Heilwych Bloemardinne >> Begga
Heimo van Poitiers » Jodocus
Heinrich I I (koning) » Karel de Grote
Heinrich Raspe >> Elisabeth
Heinrich Seuse >> Dominicus
Heinrich van Silesia >> Elisabeth
HELENA > Agnes, Antonius Abt, Belijders, Boris
& Gleb, Elisabeth, Gregorius de Grote,
Macarius de Oudere
Hendrik i Beauclerc > Anselmus
Hendrik I I de Heilige > Laurentius
Hendrik i van Frankrijk >> Asceten
Hendrik ii van Engeland > Thomas Becket
Hendrik v (keizer) » Norbertus
Hendrik vii » Thomas More
Hendrik viii van Engeland » Thomas Becket,
Thomas More
Henry I i I > Edward de Belij der
Herachus (keizer) s Helena & Constantijn
Herakles >> Egidius
Herculanus >> Hippolytus van Rome
Hermolaos (arts) > Cosmas & Damianus
Hessel van Maestricht (koster) » Servatius
H I E R O N Y M U S» Egidius, Erasmus, Kerkvaders,
Norbertus, Paulinus van Nola, Sebastianus
Hieronymus Aemiliani (Gerolimo Milani) >> Belijders
Hieronymus van Weert >> Martelaren van Gorkum
Hilaria » Afra
HILARIUS VAN POITIERS » Martinus
Hildebert van Bermersheim » Hildegard van Bingen
Hildegard (vrouw van Karel de Grote) >> Karel
de Grote
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HILDEGARD VAN BINGEN

Hiltibold (diaken) s Columbanus & Gallus
Hippolyte de Berthoz s Hippolytus van Rome
Hippolytus (officier) >> Hippolytus van Rome
Hippolytus de Soldaat s Hippolytus van Rome
Hippolytus van Porto > Hippolytus van Rome
HIPPOLYTUS VAN ROME

Hofbauer, Clemens Maria s Alfonso Liguori
Honoratus van Arles > Asceten
Honorius s Franciscus & Clara
HUBERTUS VAN LUIK >> Catharina van Alexandria,
Lambertus
Hulpe = Ontcommer
Hugo van Digne s Franciscus & Clara
Hugo van Grenoble >> Bruno
Hugo van Lincoln >> Clerici
Hyachintus van Polen > Rosa van Lima
Hylas (vader van Vitus) >> Vitus
Hypatia >> Cyrillus van Alexandria
Ida (of Iduberga) >> Begga, Gertrudis
Ida van Toggenburg » Genoveva van Parijs
IGNATIUS VAN ANTIOCHIE »Polycarpus
I G N A T I U S VAN LOYOLA » Bernardinus van Siena,
Dominicus, Filippo Neri, Isidorus van Madrid,
Monniken, Soldaten
ILDEFONSO VAN TOLEDO

Iltut > Columba
Ingeborg Bengtsdotter s Birgitta van Zweden
Ingunde s Ermenegild
Inigo Lopez de Loyola = Ignatius van Loyola
Innocentius III van Rome » Coelestinus v , Felix
& Adauctus, Franciscus & Clara
IRENAEUS (EIRENAIOS) VAN LYON >>Kerkvaders,
Martelaren
Irene (keizerin) >> Belijders, Euphemia, Martelaren
Irene dejongere (keizerin) » Vorsten
Irene (weduwe) >> Sebastianus
Isabella Romee, moeder van Jeanne d'Arc
#Jeanne d'Arc
Isabella van Lima = Rosa van Lima
IsaI (Jesse) > Barbara
ISIDORUS VAN MADRID

Albertus de Grote,
Ermenegild, Ildefonso, Martelaren
Isis > Agatha
Isis Medica s Cosmas & Damianus
Ismail, Abu Mohammed (emir) >> Inleiding

ISIDORUS VAN SEVILLA s

IVO HELORY

Jacob la Coupe (of Lacops) >> Martelaren van Gorkum
Jacob van Vitry » Begga
Jacopo Benincasa s Caterina van Siena
Jacques Tare >> Jeanne d'Arc
Jakob (aartsvader) >> Johannes Climacus, Pelgrims
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Jakobus de Meerdere (Santiago de Compostela)
» Christoffel, Jodocus, Karel de Grote, Pelgrims,
Teresa van Avila
Jan Brugman » Franciscus & Clara
Jan Hus » Franciscus & Clara, Johannes Nepomuk
Jan Pot (priester) » Lidwina van Schiedam
Jan van Ruusbroec » Dionysius
Januarius (van Beneventum) dejongere » Januarius
JANUARIUS VAN BENEVENTO

Januarius (zoon van Felicitas) » Felicitas
Jaroslav » Boris & Gleb
Jaroslav van Gardarike » Olav
Jean Eudes » Marguerite Marie Alacoque
JEAN-BAPTISTE MARIE VIANNEY
JEANNE D'ARC

Jezus » passim
Joasaph (= Josaphat) » Barlaam &Josaphat
Jodasaf (= Josaphat) » Barlaam &Josaphat
J O D O C U S (f osse, Jodok, Jobst ofJoost) » Alexius,
Pelgrims
Johann Michael Sailer » Ignatius van Loyola
Johanna van Valois » Marguerite Marie Alacoque
Johannes (arts) » Cosmas & Damianus
Johannes (diaken) » Columbanus & Gallus
Johannes (een van de Zevenslapers) » Zevenslapers
Johannes (leermeester van Simeon de Styliet de
Jongere) >> Simeon de Styliet
Johannes (martelaar) » Soldaten
Johannes Baptista (= Franciscus) » Franciscus & Clara
Johannes Bergmans » Ignatius van Loyola
Johannes Bolland » Ignatius van Loyola
JOHANNES CHRYSOSTOMUS >> Cyrillus van
Alexandria, Kerkvaders, Parasceve
JOHANNES CLIMACUS

Johannes Clybites » Alexius
Johannes de Apostel > Coelestinus v , Polycarpus
JOHANNES DE DEO (van God)
Johannes de Doper » Alexius, Barbara, Edward
de Belijder, Hieronymus, Hippolytus van Rome,
Inleiding, Maagden, Servatius
Johannes de Evangelist » Edward de Belijder, Irenaeus
van Lyon, Laurentius, Margareta, Polycarpus
Johannes x x I I i de Goede [Giovanni Roncalli]
» Bernadette Soubirous
Johannes Duns Scot >> Franciscus & Clara
Johannes Gualbertus » Asceten
JOHANNES NEPOMUK » Dominicus
Johannes Philippus Roothaan » Ignatius van Loyola
Johannes Tauler » Dionysius
Johannes van Avila >> Johannes de Deo
Johannes van Capistrano » Belijders
JOHANNES VAN DAMASCUS » Ephrem de Syrier
JOHANNES VAN HET K R U I S» Dionysius, Teresa
van Avila
Johannes van Hoornaer » Martelaren van Gorkum
Johannes van Matha » Felix & Adauctus

Johannes van Montecorvino (aartsbisschop
van China) » Franciscus & Clara
Johannes van Oisterwijk >> Martelaren van Gorkum
Johannes van Raithu »Johannes Climacus
Johannes VIII van Rome > Cyrillus & Methodius
John Donne of Kidwelly » Dorothea
John Forest » Franciscus & Clara
John Henry Newman (kardinaal) » Filippo Neri
Joost = Jodocus
Joris = Georgios
J O S A P H A T» Barlaam & Josaphat
Joseph II van Oostenrijk » Marguerite Marie
Alacoque
Jozef» Lidwina van Schiedam, Teresa van Av
ila
Jozua » Karel de Grote
Juan de la Cruz = Johannes van het Kruis
Juan de San Matia = Johannes van het Kruis
Juan de Yepes = Johannes van het Kruis
Judas vanjeruzalem » Helena & Constantijn
Judas (apostel) » Gregorius de Grote
Judas Makkabeiis » Karel de Grote
Judicael van Bretagne » Jodocus
Judit s Hieronymus, Jeanne d'Arc
Judith van Vlaanderen » Oswald
Julia van Corsica » Martelaren, Ontcommer
JULIANA VAN NICOMEDIE

Juliana van Luik (ook: van Cornillon) »Juliana
Juliana van Norwich » Marguerite Marie Alacoque
Julianus Apostata » Apollonia, Basilius de Grote,
Gregorius van Nazianze, Soldaten
JULIANUS HOSPITATOR » Pelgrims
Julianus Istricus van Rimini (martelaar) » Julianus
Hospitator
Julianus Sabas van Osrhoene (eremiet) » Julianus
Hospitator
Julianus van Anazarbus (martelaar) » Julianus
Hospitator
Julianus van Antinoe » Julianus Hospitator
Julianus van Brioude (patricier) » Julianus Hospitator
Julianus van Cuenca (bisschop) » Julianus Hospitator
Julianus van Emesa (arts) » Julianus Hospitator
Julianus van Le Mans (bisschop) » Julianus Hospitator
Julianus van Toledo (bisschop) >> Ildefonso, Julianus
Hospitator
Julitta van Tarsus >> Martelaren
Julius Caesar >> Karel de Grote
Julius II van Rome » Leo de Grote
Jupiter » Vitus
JUSTA

Justina van Padua » Juliana, Maagden
Justinianus » Cosmas & Damianus, Sergius & Bacchus
Justus van Beauvais >> Martelaren
Justus van Limoges » Hilarius van Poitiers
Juthael van Bretagne (koning) » Jodocus
Jutta van Spanheim >> Hildegard van Bingen
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Kakubilla (Cacculla, Kakukilla of Katubilla)
Columba
Kant, Emmanuel > Thomas van Aquino
KAREL DE GROTE s Begga, Benedictus
& Scholastica, Egidius, Fides, Genoveva van Parijs,
Jeanne d'Arc, Lodewijk de Heilige, Odilia, Olav,
Sophia, Vorsten, Willem van Mallavalle
Karel Martel >> Begga, Egidius, Genoveva van Parijs,
Willem van Mallavalle, Willibrord
Karel I van Anjou >> Coelestinus v
Karel II van Anjou >> Coelestinus v
Karel iv van Bohemen > Vitus, Wenceslaus
& Ludmilla
Karel v (koning en keizer) >> Augustinus, Johannes
de Deo, Karel de Grote
Karel v van Frankrijk » Lodewijk de Heilige
Karel vii van Frankrijk »Jeanne d'Arc
Karloman » Karel de Grote
KERKLERAREN >> Kerkvaders
KERKVADERS

Knut de Grote >> Olav
Knut van Denemarken > Vorsten
Koloman van Stockerau >> Alexius, Pelgrims
Konstantinus (= Cyrillus) » Cyrillus & Methodius
Kore > Agatha
Koronides (zoon van Koroonis) >> Quattuor Coronati
Koroonis (moeder van Asclepius) >> Quattuor
Coronati
Kummernis = Ontcommer
Kunigunde (koningin) s Karel de Grote, Laurentius,
Ursula
Kyriakos >> Zevenslapers
Lacordaire, Henri Dominique >> Dominicus
Lacordaire,Jean-Baptiste-Henri» Vincentius a Paolo
Lactantius » Zeno van Verona
Ladislaus van Napels >> Francisca Romana
Lambert le Begue >> Begga
Lambertus van Luik >> Hubertus
LAMBERTUS VAN MAASTRICHT

Landoald (priester) s Lambertus
Landolfo van Aquino >> Thomas van Aquino
Landrada van Munsterbilsen >> Lambertus
Landrich >> Waldetrudis
Lapa Piagenti » Caterina van Siena
Largus van Vicenza >> Felix & Adauctus
Laurence van Tarbes s Bernadette Soubirous
Laurent Froimont > Laurentius
LAURENTIUS VAN ROME >> Apollonia, Edward
de Belijder, Hippolytus van Rome, Martelaren,
Vincentius van Zaragoza
L A U R U S» Florus & Laurus
Lausos >> Antonius Abt
Lazarus (uit de parabel) > Pestheiligen
Leander van Sevilla s Ermenegild, Gregorius
de Grote, Isidorus van Sevilla

Leo (broeder) >> Franciscus & Clara
LEO DE G R O T E> Euphemia
Leo I I i ( keizer) »Johannes van Damascus
Leo III van Rome s Karel de Grote, Sophia
Leo ix van Rome s Odilia
Leo x >> Leo de Grote
Leo x i I I > Beda, Bernadette Soubirous, Marguerite
Marie Alacoque, Pius x , Theresia van Lisieux,
Vincentius a Paolo
Leo van Paphlagonie » Georgios
Leocadia van Toledo >> Ildefonso, Rosa van Lima
Leonardo a Porto Mauritio (Imperia) >> Leonardus
L E O N A R D U S VAN N O B L A C» Veertien Noodhelpers
Leonardus van Veghel s Leonardus, Martelaren
van Gorkum
Leonnius (Saint Lienne) > Hilarius van Poitiers
Leopold i i I van Oostenrijk » Agnes
Leovigild >> Ermenegild
Liberius s Felix & Adauctus
Licinius >> Blasius, Martelaren, Theodorus de Soldaat,
Veertig Martelaren van Sebaste
LIDWINA VAN SCHIEDAM

Ligorius >> Alfonso Liguori
Liliosa >> Felix & Adauctus
Lioba >> Walburga
Littleton, Alice >> Thomas More
Lodewijk v I I I van Frankrijk » Lodewijk de Heilige
Lodewijk x I I I» Vincentius a Paolo
Lodewijk x I v > Lodewijk de Heilige, Vincentius
a Paolo
LODEWIJK DE HEILIGE » Vorsten, Willem van
Mallavalle
Londense kartuizers » Martelaren
Lorenzo de'Ponziani » Francisca Romana
Lotharius II (keizer) s Norbertus
Louise de Marillac >> Vincentius a Paolo
LUCIA VAN SYRACUSE s Agatha, Maagden,
Martelaren
Lucianus van Beauvais >> Martelaren
Lucina s Sebastianus
Lucius van Alexandria >> Macarius de Oudere
Ludanus >> Pelgrims
L U D M I L L A>> Wenceslaus & Ludmilla
Ludwig iv van Thuringen » Elisabeth
Luigi Gonzaga = Aloysius van Gonzaga
Luigi van Fossombrone » Franciscus & Clara
Luther, Martin >> Thomas More
Lysias » Cosmas & Damianus
MAAGDEN

Maarten = Martinus van Tours
MACARIUS

Macarius (bisschop vanjeruzalem) >> Macarius
Macarius (Russische kloosterstichter) » Macarius
Macarius de Alexandrijn (= Macarius dejongere)
Macarius
Macarius de Egyptenaar (= Macarius de Oudere)
Macarius
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Macarius de Grote (= Macarius de Oudere)
Macarius
Macarius de Jongere >> Macarius
Macarius de Oudere >> Macarius
Macarius Romanus > Macarius
Macarius Scotus > Macarius
Macarius van Gent (uit Antiochie) > Macarius
MacLeod, George F. >> Columba
Maclou > Jodocus
Macrina de Jongere s Gregorius van Nyssa
Madelberta» Waldetrudis
Magnentius (tegenkeizer) » Servatius
Magnus van Fliissen » Veertien Noodhelpers
Malchos (of Malbo) > Cosmas & Damianus
Malchus » Zevenslapers
Manasses i van Reims > Bruno
Marcella >> Hieronymus
Marcion » Polycarpus
Marcus » Dominicus
Marcus Aurelius > Felicitas, Florus & Laurus, Helena
& Constantijn, Irenaeus van Lyon
Marcus van Arethusa » Cassianus
MARGARETA VAN ANTIOCHIE > Apollonia,Jeanne
d'Arc, Maagden, Veertien Noodhelpers
Margherita Occhiena s Giovanni Bosco
Margherita van Cortona >> Maagden
Marguerite de Porete >> Begga
Marguerite de Provence » Lodewijk de Heilige
MARGUERITE MARIE ALACOQUE

Maria > passim
Maria de Cervello >> Rosa van Lima
Maria d'Oliva Rosa van Lima
Maria Magdalena >> Afra, Cornelius, Francisca
Romana, Maagden, Maria van Egypte, Lucia
Maria Toribia de la Cabeza » Isidorus van Madrid
MARIA VAN EGYPTE > Lucia
Maria van Oignies » Begga
Marie de 1'Incarnation > Inleiding
Marina = Margareta van Antiochie
MARTELAREN

> Martelaren
Martelaren van Lyon » Martelaren
Martelaren van Marokko >> Martelaren
Martelaren van Nagasaki > Martelaren
Martelaren van Scili » Martelaren
Martha (moeder van Simeon de Styliet de Jongere)
Simeon de Styliet
Martialis >> Felicitas, Martelaren
Martianus >> Zevenslapers
Martin, Celine > Theresia van Lisieux
Martin, Louis > Theresia van Lisieux
M A R T I N U S VAN TOURS (Sint Maarten)» Agnes,
Ambrosius, Asceten, Belijders, Franciscus & Clara,
Hilarius van Poitiers, Jeanne d'Arc, Paulinus
van Nola, Remigius, Soldaten, Willibrord,
Zevenslapers

MARTELAREN VAN GORKUM

Mary van Lennox >> Agnes
Maternus >> Clerici
Matteo de Ricci >> Ignatius van Loyola
Matteus >> Afra, Hilarius van Poitiers
MAURITIUS VAN AUGAUNUM EN HET

» Helena & Constantijn,
Soldaten
Maurus >> Christoffel
Maxentius (keizer) » Catharina van Alexandria,
Helena & Constantijn
Maximianus (keizer) » Cosmas & Damianus, Eulalia,
Soldaten, Theodorus de Soldaat, Veertien
Noodhelpers, Zevenslapers
Maximianus Herculius >> Erasmus, Georgios,
Mauritius,
Maximiliaan I (keizer) » Bavo, Begga, Ermenegild
Maximinianus >> Crispinus en Crispinianus
Maximinus Daia (keizer) » Barbara, Juliana, Sergius
& Bacchus
Maximinus Thrax >> Hippolytus van Rome
Maximus (keizer/usurpator) > Ambrosius, Caecilia
Maximus (leraar) >> Florus & Laurus
Mazarin >> Vincentius a Paolo
Mechtild (abdis) >> Elisabeth
Mechtild van Hackeborn >> Marguerite Marie
Alacoque
Medici, Giovanni Angelo de (= Pius iv) » Carlo
Borromeo
Medici, Margerita de' » Carlo Borromeo
Meinrad van Einsiedln » Monniken
Melania dejongere > Hieronymus
Melania de Oudere » Hieronymus
Meleusippus >> Florus & Laurus
Men-Pharnakos (Thracische god) > Theodorus
de Soldaat
M E N A S (de Egyptenaar)
Menas van Armenia >> Menas
Menas van Kallikelados >> Menas
Mercurius van Caesarea » Soldaten
M E T H O D I U S» Cyrillus & Methodius, Wenceslaus
& Ludmilla
Mewen (abt) » Jodocus
Michael >> Apollonia, Carlo Borromeo, Erasmus,
Florus & Laurus, Gregorius de Grote, Jeanne
d'Arc, Laurentius, Soldaten, Theodorus de Soldaat
Michael (= Methodius) s Cyrillus & Methodius
Michael I I I (keizer van Byzantium) » Cyrillus
& Methodius
Michelina van Pesaro s Pelgrims
Miltiades (Melchiades) van Rome >> Quattuor
Coronati
Mitrias van Aix >> Martelaren
Modestus (leraar) >> Vitus
MONIALEN > Monniken
Monica » Ambrosius, Augustinus
THEBAANSE LEGIOEN

MONNIKEN

HEILIGEN EN ANDERE FIGUREN 393

Montanus >> Irenaeus van Lyon, Remigius
Montessori, Maria >> Giovanni Bosco
More, Margret >> Thomas More
Morone, Giovanni » Carlo Borromeo
Morton, John >> Thomas More
Mozes » Helena & Constantijn
Nabor >> Ambrosius, Felix & Adauctus
Napoleon >> Karel de Grote
Narcissus >> Afra
Narcissus van Augsburg > Felix & Adauctus
Neonilla s Florus & Laurus
Nero » Ignatius van Antiochie, Martelaren
Nestorius >> Cyrillus van Alexandria
Nicasius van Heze >> Martelaren van Gorkum
Nicasius van Reims >> Martelaren, Remigius
Nicodemus (Romein) >> Quattuor Coronati
Nicolaas Pieck > Martelaren van Gorkum
NICOLAAS (NICOLAOS) VAN MYRA »Brandaan,
Cassianus, Erasmus, Florus & Laurus, Isidorus
van Sevilla, Laurentius, Martinus
Nicolaas van Poppel > Martelaren van Gorkum
Nicolaas van Tolentino > Belijders, Pestheiligen
Nicolaus van Kues > Albertus de Grote
Nicolaus van Pinara > Nicolaas van Myra
Nicostratus » Quattuor Coronati
Niketas de Grote » Soldaten
Nikolaus Orsini s Dominicus
Nikolaus iv van Rome > Coelestinus v
Noach s Perpetua & Felicitas
Nonna >> Gregorius van Nazianze
Norbertus van Magdeburg = Norbertus van Xanten
NORBERTUS VAN XANTEN >>Begga, Monniken
Notburga van Rattenberg > Isidorus van Madrid
Novatianus >> Cornelius, Cyprianus

Pachomius de Oudere >> Antonius Abt, Athanasius,
Basilius de Grote, Benedictus & Scholastica
Palladia» Cosmas & Damianus
Palladius >> Brandaan, Patricius
Pamige (prinses) >> Oswald
Pantaleimon (arts) >> Cosmas & Damianus
Pantaleon s Veertien Noodhelpers
Paphnut s Onuphrius
P A R A S C E V E>> Gregorius van Nazianze, Martelaren
Paschalis iii van Rome (tegenpaus) >> Karel de Grote
Paschasius (consul) s Lucia
P A T R I C I U S>> Augustinus, Brandaan, Columba
Paula s Hieronymus
PAULINUS VAN NOLA >> Felix & Adauctus
Paulus (apostel) » Agnes, Apollonia, Cosmas
& Damianus, Dionysius, Dominicus, Francisca
Romana, Gregorius de Grote, Irenaeus van Lyon,
Lidwina van Schiedam, Maagden, Martinus, Olav,
Rochus, Rosa van Lima, Soldaten, Thomas
van Aquino
Paulus (martelaar) >> Soldaten
Paulus v van Rome » Francisca Romana
Paulus v i » Clerici, Teresa van Avila
Paulus van Thebe s Antonius Abt, Erasmus,
Macarius, Maria van Egypte, Zevenslapers
Pelagius (Pelayo) van Cordoba s Isidorus van Sevilla,
Martelaren
Pelagius van Rome » Gregorius de Grote
PELGRIMS

Penta (koning) > Oswald
Pepijn dejongere s Begga, Karel de Grote
Pepijn de Oudere (Pepijn van Landen) s Begga,
Gertrudis
Pepijn ii van Herstal » Begga, Lambertus, Willibrord
Perez, Basilio s Inleiding
PERPETUA

Odger >> Odilia
Odialia van Brittannie s Ursula
ODILIA VAN HOHENBURG » Hippolytus van Rome
Offerus (= Christoffel)
OLAV HARALDSSON DE HEILIGE

Olav Trygvesson » Olav
Olibrius (stadsprefect) s Margareta
Oliviero Carafa (kardinaal) » Januarius
O N T C O M M E R» Oswald, Pelgrims, Veertien
Noodhelpers
ONUPHRIUS DE GROTE

Origenes » Barbara, Clerici, Gregorius van Nazianze,
Hieronymus, Hippolytus van Rome
Osjko (bisschop) >> Wenceslaus & Ludmilla
OSWALD VAN NORTHUMBRIE » Ontcommer,
Veertien Noodhelpers
Osyth (Osgitha) » Martelaren
Otmar van Sankt Gallen » Columbanus & Gallus
Otto van Freising >> Bernardus van Clairvaux
Ozanam, Antoine-Frederic > Vincentius a Paolo

Perseus >> Georgios
Persiano Rosa > Filippo Neri
PESTHEILIGEN

Peter (vader van Lidwina) s Lidwina van Schiedam
Petronella (moeder van Lidwina) >> Lidwina van
Schiedam
Petrus s Agatha, Agnes, Amandus, Clerici, Cosmas
& Damianus, Cyrillus & Methodius, Dominicus,
Francisca Romana, Gregorius de Grote, Ignatius
van Antiochie, Karel de Grote, Lidwina van
Schiedam, Olav, Sebastianus, Servatius, Thomas
van Aquino, Willibrord
Petrus (diaken) s Gregorius de Grote
Petrus (lector) > Cyrillus van Alexandria
Petrus Canisius >> zie Canisius, Petrus
Petrus Kanijs s zie Canisius, Petrus
Petrus Martyr s Thomas van Aquino
Petrus Nolascus s Belijders
Petrus (Johannes) Olavi s Birgitta van Zweden,
Coelestinus v , Franciscus & Clara
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Petrus van Alcantara >> Franciscus & Clara
Petrus van Dacie > Begga
Petrus van der Slaghmolen (leke-broeder)
Martelaren van Gorkum
Phaidra >> Hippolytus van Rome
Philetos van Lydie >> Belijders
Philippus >> Felicitas
Philippus Arabs >> Apollonia
Philips de Schone » Coelestinus v
Philips I I (koning) > Laurentius
Piatus van Doornik (Saint-Piat) >> Crispinus en
Crispinianus
Pierre Cauchon (bisschop) >> Jeanne d'Arc
Pierre de Berulle » Francois de Sales, Vincentius a
Paolo
Pietro da Morrone = Coelestinus v
Pietro di Bernardone >> Franciscus & Clara
Pinnosa >> Ursula
Pirmin van Reichenau s Pestheiligen
Pistis > Sophia
Pius ii van Rome > Caterina van Siena
Pius I v van Rome > Carlo Borromeo
Pius v >> Filippo Neri, Pius x
Pius ix » Bernadette Soubirous, Caterina van Siena
PIUS x» Bernadette Soubirous, Jean-Marie Vianney,
Paulinus van Nola
Pius xi van Rome > Albertus de Grote, Bernadette
Soubirous, Francisca Romana, Jean-Marie
Vianney
Pius x I I > Maagden, Marguerite Marie Alacoque,
Benedictus & Scholastica, P i u s x
Pjatnitsa = Parasceve
Placidus >> Benedictus & Scholastica
Placidus van Disentis >> Martelaren
Plato » Thomas van Aquino
Plechelm >> Odilia
Plectrudis van Keulen >> Begga
Pollux > Cosmas & Damianus
POLYCARPUS VAN SMYRNA #Ignatius
van Antiochie, Irenaeus van Lyon
Pontianus van Rome » Hippolytus van Rome
Pontus de Heuter (priester) » Martelaren van Gorkum
Poseidon » Georgios
Potheinos van Lyon > Irenaeus van Lyon
Praxedis >> Rosa van Lima
Premsyl >> Wenceslaus & Ludmilla
Principius van Soissons » Remigius
Priscillianus s Leo de Grote
Probatos >> Zevenslapers
Probus (soldaat) >> Soldaten
Procopius » Wenceslaus & Ludmilla
Proculus » Florus & Laurus, Januarius
Protasius >> Ambrosius
(Pseudo-)Dionysius de Areopagiet >> Dionysius
Pulcheria (keizerin) >> Belijders, Cyrillus van
Alexandria

QUATTUOR CORONATI

Quintinianus >> Agatha
Quintinus van Vermand (Saint-Quentin) >> Crispinus
& Crispinianus
Quiriacus (= Judas van Jeruzalem) » Helena
& Constantijn
Quirinus van Neuss >> Catharina van Alexandria,
Inleiding
Radboud » Willibrord
Radegundis van Frankrijk s Vorsten
Raimond Nonnatus >> Clerici
Raimond van Capua » Caterina van Siena
Rainald van Dassel >> Karel de Grote
Rance, Armand Jean (le Bothiller) de >> Bernardus
van Clairvaux
Ratislav van Moravia s Cyrillus & Methodius
Reccesvinth (koning) > Ildefonso
Reiner van Pisa s Pelgrims
Rekkared >> Ermenegild
Remaclus van Maastricht » Lambertus
Remaclus van Stavelot > Lambertus
REMIGIUS VAN REIMS »Leonardus,Lodewijk
de Heilige
Remigius van Straatsburg » Sophia
Reprobus >> Christoffel
Revocatus >> Perpetua & Felicitas
Rhabanus Maurus >> Zeno van Verona
Richard (vader van Walburga) >> Walburga
Richard I van Engeland » Odilia
Richard III > Edward de Belij der
Richard i i I van Normandie (koning) > Oswald
Richard de Angelsaks >> Pelgrims
Richelieu » Vincentius a Paolo
Rictiovarus > Crispinus en Crispinianus
Robert d'Arbrissel >> Birgitta van Zweden
Robert de Lenoncourt >> Remigius
Robert de Molesmes > Bernardus van Clairvaux
Robertus Bellarminus >> Aloysius, Clerici, Ignatius
van Loyola
R O C x U S >> Alexius, Antonius Abt, Pestheiligen,
Sebastianus, Veertien Noodhelpers
Roger Bacon s Franciscus & Clara
Roland >> Karel de Grote
Romanus >> Benedictus & Scholastica
Romuald van Camaldoli » Asceten
Roosevelt, Theodor s Pius x
ROSA VAN LIMA

Rosa van Viterbo > Rosa van Lima
Rosalia >> Pestheiligen
Rosamond >> Thomas Becket
Rudolf van Zahringen >> Lambertus
R U F I N A» Justa & Rufina
Rufus >> Ignatius van Antiochie
Rupert van Salzburg >> Amandus
Rusticus >> Dionysius
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Sabbatios > Zevenslapers
Sabigotona (Mozarabische martelaar) » Felix
& Adauctus
Sabina van Sens » Pelgrims
Sabinianus van Troyes >> Pelgrims
Sagur ibn Mansur > Johannes van Damascus
Saint-Cyran [ean-Ambroise Duvergier de
Hauranne] (abt) » Francois de Sales
Saint Gwer = Ontcommer
Salaberga (bij Langres) >> Odilia
Salambo (godin) >> Justa & Rufina
Salomo >> No Helory
Salomo van Sankt Gallen (abt) » Columbanus
& Gallus
Salustia >> Cornelius
Sampson (arts) >> Cosmas & Damianus
Sanctus van Vienne » Irenaeus van Lyon
Sapientia = Sophia
Sarbatios (bisschop) >> Servatius
Sarto, Giuseppe Melchiore = Pius x
Saturninus >> Perpetua & Felicitas
Saturninus van Arles >> Hilarius van Poitiers
Saturus (priester) » Perpetua & Felicitas
Savonarola > Dominicus, Filippo Neri
Schirano Boccadoro (= Guldenmond) » Johannes
Chrysostomus
Schmerzensreich > Genoveva van Parijs
SCHOLASTICA »Benedictus& Scholastica
Sebald >> Pelgrims
S E B A S T I A N U S>> Antonius Abt, Carlo Borromeo,
Dominicus, Gertrudis, Pestheiligen, Quattuor
Coronati, Rochus
Secundulus » Perpetua & Felicitas
Sefonia (of Sofia) > Juliana
Segius >> Soldaten
Septimius Severus >> Perpetua & Felicitas
Serapion (een van de Zevenslapers) » Zevenslapers
Serapion van Arsinoe > Athanasius
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Silvester van Rome Belijders, Helena
& Constantijn, Leo de Grote
Silvester Guzzolini van Osimo s Asceten
Simeon >> Ignatius van Antiochie
SIMEON DE STYLIET DE JONGERE >> Simeon
de Styliet
SIMEON DE STYLIET DE OUDERE >> Antonius
van Padua, Simeon de Styliet
Simon Stock >> Johannes van het Kruis, Teresa
van Avila
Simplicius >> Quattuor Coronati
Simson >> Christoffel
Sisbert > Ermenegild
Sixtus II van Rome >> Laurentius, Martelaren
Sixtus v van Rome » Ermenegild
Sofia (= Sefonia) #Juliana
SOLDATEN
SOPHIA VAN ROME

SERGIUS

Sosius (diaken) s Januarius
Soubirous, Francois >> Bernadette Soubirous
Spes Sophia
Speusippus >> Florus & Laurus
Spiridon » Blasius
Stanislaus Kostka >> Aloysius, Ignatius van Loyola
Stefanus de diaken >> Martelaren
Steinfeld, Hermann Joseph van > Norbertus
Stephan Harding s Bernardus van Clairvaux
Stephanos (een van de Zevenslapers) » Zevenslapers
Stephanus » Christoffel
Stephanus van Doornik s Genoveva van Parijs
Stephanus I van Rome >> Cyprianus
Stephanus I I van Rome » Karel de Grote
Stephanus van Thiers >> Asceten
Svantevit (Slavische lichtgod) > Vitus
Swiatopolk » Boris & Gleb
Syagrius (generaal) » Remigius
Symmachus van Rome » Agatha
Symphorianus >> Quattuor Coronati
Symphorosa van Tivoli >> Felicitas

Sergius I van Rome » Willibrord
Serra, Junipero » Franciscus & Clara
SERVATIUS VAN MAASTRICHT > Willibrord
Severianus > Quattuor Coronati
Severus » Quattuor Coronati
Sibylle >> Genoveva van Parijs
Sibylle (vrouw van Karel de Grote) s Karel de Grote
Sidonius Apollinaris van Clermont-Ferrand
» Remigius
Siegfried van Ballenstadt» Genoveva van Parijs
Sigibert > Amandus
Sigibert I van Austrie » Ermenegild
Sigismund (keizer) >> Bernardinus van Siena
Sigismund van Bourgondie (koning) >> Mauritius,
Vorsten
Sigvat (priester) » Olav
Silanus > Felicitas

Tanchelm >> Norbertus
Tarachus (soldaat) > Soldaten
Taresius (koning) » Parasceve
Tatianus >> Asceten, Ephrem de Syrier
Tauler, Johann > Dominicus
Taurinus >> Hippolytus van Rome
Tavia >> Ignatius van Antiochie
Teilhard de Chardin >> Ignatius van Loyola
Telmo = Erasmus van Formia
TERESA DE JESUS VAN AVILA #Franciscus
& Clara, Isidorus van Madrid, Johannes
van het Kruis, Kerkvaders, Maagden, Rosa
van Lima
Tertullianus >> Cyprianus, Zeno
van Verona
Tescelin le Saur >> Bernardus van Clairvaux
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Thecla (vriendin van de apostel Paulus) > Agnes,
Martinus, Rochus, Rosa van Lima, Sebastianus
Thecla (vriendin van Walburga) s Walburga
Theobald van Canterbury >> Thomas Becket
Theodard (bisschop van Maastricht) s Lambertus
Theodard (graaf) >> Willem van Mallavalle
Theodor van Canterbury s Beda
Theodora (uit Rome) s Dorothea
Theodora (moeder van Thomas van Aquino)
Thomas van Aquino
Theodoretus van Cyrus >> Cosmas & Damianus
Theodorus (uit Rome) >> Dorothea
THEODORUS DE SOLDAAT » Soldaten
Theodorus Stratelates (= Theodorus de Soldaat)
Soldaten, Theodorus de Soldaat
Theodorus Tiro (= Theodorus de Soldaat)
Georgios
Theodorus van der Eem > Martelaren van Gorkum
Theodorus van Octodurum (Martigny) >> Mauritius
Theodosia (Visigoten-koningin) > Ermenegild
Theodosius I de Grote (keizer) s Ambrosius, Clerici
Theodosius i I dejongere (keizer) s Cyrillus
van Alexandria, Zevenslapers
Theodote (Theodora) >> Cosmas & Damianus
Theonia van Gwytherin > Winifred
Theophanu (koningin) > Nicolaas van Myra
Theophilus (griffier) s Dorothea
Theophilus van Alexandria » Cyrillus van Alexandria
Theosebia >> Gregorius van Nyssa
Therese Martin de Lisieux = Theresia van Lisieux
Theresia (vrouw van Paulinus van Nola) >> Paulinus
van Nola
THERESIA VAN LISIEUX s Paulinus van Nola
Theuderick >> Columbanus & Gallus
Theuith (vader van Winifred) >> Winifred
Thomas (apostel) > Thomas Becket
THOMAS BECKET VAN CANTERBURY s Edward
de Belijder
Thomas Cantilupe van Hereford > Thomas Becket
THOMAS MORE

Albertus de Grote,
Bernardus van Clairvaux, Dominicus, Helena
& Constantijn, Johannes van het Kruis, Lodewijk
de Heilige, Thomas Becket
Thomas van Canterbury > Laurentius, Martelaren
Thomas van Villanova >> Belijders
Tiburtius >> Caecilia
Tindaro, Mariano Rampolla del > Pius x
Titus > Franciscus & Clara
Tomaso Facolja s Alfonso Liguori
Trajanus (keizer) >> Gregorius de Grote, Ignatius
van Antiochie, Soldaten
Trojecia (ofTroecia; Sainte Triaise) s Hilarius
van Poitiers
Turpijn (bisschop) >> Karel de Grote
Turtura s Felix & Adauctus
Tyrsus van Trier s Mauritius
THOMAS VAN AQUINO >>

Ubertino da Casale s Franciscus & Clara
Ugolino (kardinaal) >> Franciscus & Clara
Ulf Gudmarsson >> Birgitta van Zweden
Ulrich van Augsburg s Afra
Urbanus ii (Odo van Chatillon) >> Bruno
Urbanus iv van Rome » Albertus de Grote
Urbanus v I van Rome >> Birgitta van Zweden,
Caterina van Siena
U R S U L A» Pestheiligen
Ursus van Solothurn >> Mauritius
Vaast» Willibrord
Vaclav = Wenceslaus
Valens (keizer) > Basilius de Grote
Valentinianus I I (keizer) » Ambrosius, Hilarius
van Poitiers, Leo de Grote
Valentinianus (gnosticus) > Polycarpus
Valentinus s Barbara
Valeria s Florianus
Valeria van Limoges >> Martelaren
Valerianus >> Agnes, Caecilia, Cyprianus, Laurentius
Valerianus (rechter) >> Vitus
Valerius van Zaragoza s Vincentius van Zaragoza
Vanozza s Francisca Romana
Vedastus (Sint Waast) van Arras » Belijders
VEERTIEN NOODHELPERS »Egldius
VEERTIG MARTELAREN VAN SEBASTE

Veit = Vitus
Venerea (Antiochie) s Afra
Venus » Afra
Verbiest, Ferdinand s Ignatius van Loyola
Veredemius (kluizenaar) > Egidius
Victor I van Rome >> Hippolytus van Rome, Irenaeus
van Lyon
Victor van Xanten s Mauritius
Victorinus (martelaar) > Quattuor Coronati
Victricius van Rouen s Paulinus van Nola
Vincent de Paul = Vincentius a Paolo
VINCENTIUS A PAOLO > Francois de Sales
Vincentius Madelgarius (graaf en abt) s Waldetrudis
VINCENTIUS VAN ZARAGOZA #Fides,Theodorus
de Soldaat
Vitalis > Felicitas
V I T U S s Veertien Noodhelpers, Wenceslaus
& Ludmilla
VORSTEN
VORSTINNEN s Vorsten
Vratislav s Wenceslaus & Ludmilla
WALBURGA
WALDETRUDIS

Waldspend (koningin) » Leonardus
Walter von dem Vogelweide >> Franciscus & Clara
Wamba >> Egidius, Ildefonso
WENCESLAUS s Vitus
Wenceslaus (koning) »Johannes Nepomuk
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Wesley, John > Macarius de Oudere
Widukind >> Karel de Grote
Wilbeth > Pestheiligen
Wilgefortis = Ontcommer
Willehad van Denemarken >> Martelaren
van Gorkum
Willehalm >> Willem van Mallavalle
Willem de Poitevijnse troubadour > Willem
van Mallavalle
Willem de Veroveraar >> Anselmus, Oswald
Willem Moreel > Christoffel
Willem van Aquitanie (= Willem van Gellone)
Willem van Mallavalle
Willem van der Marck, baron van Lumey
Martelaren van Gorkum
Willem van Eskilso >> Genoveva van Parijs
WILLEM VAN MALAVALLE

Willem van Ockham >> Franciscus & Clara
Willem van Oranje » Martelaren van Gorkum
Willem van Sint Thierry >> Bernardus van Clairvaux
Willemar (priester) >> Columbanus & Gallus
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Willibald >> Walburga
Bonifatius, Lambertus, Walburga
Willmann, Otto >> Giovanni Bosco

W I L L I B R O R D>>

WINIFRED

Wiro » Odilia
Wolfgang van Regensburg >> Veertien Noodhelpers
Wolodimer (Vladimir) >> Boris & Gleb
Wolsey, Thomas » Thomas More
Wuna (inoeder van Walburga) » Walburga
Wumbald >> Walburga
Wynfrith (= Bonifatius)
Zacharias van Rome >> Benedictus & Scholastica
Zeno (keizer) >> Simeon de Styliet
ZENO VAN VERONA

Zephyrinos van Rome >> Hippolytus van Rome
ZEVENSLAPERS VAN EFEZE »Edward de Belijder
Zinsendorf, Nikolaus Ludwig von > Macarius
Zozimos (monnik) >> Maria van Egypte
Zozimus >> Ignatius van Antiochie

Ignatius van Antiochie

Lucia

Rochus

Ignatius van Loyola

Maagden

Rosa van Lima

Ildefonso

Macarius de Oudere

Sebastianus

Irenaeus van Lyon

Margareta

Sergius & Bacchus

Isidorus van Madrid

Marguerite Marie Alacoque

Servatius

Isidorus van Sevilla

Maria van Egypte

Simeon de Styliet

Ivo Helorv

Martelaren

Soldaten

Januarius

Martelaren van Gorkum

Sophia

Jean-Marie Vianney

Martinus (Sint Maarten)

Teresa van Avila

Mauritius

Theodorus de Soldaat

J eanne d'Arc

Menas

Theresia van Lisieux

]odocus (SintJoost)

Monniken

Thomas van Aquino

Johannes Chrysostomus

Nicolaas van Myra

Thomas Becket

Johannes Climacus

Norbertus

Thomas More

Johannes van Damascus

Odilia

Ursula

Johannes de Deo

Olav

Veertien Noodhelpers

johannesvan het Kruis

Ontcommer

Veertig Martelaren van Sebaste

Johannes Nepomuk

Onuphrius

Vincentius a Paolo

Juliana

Oswald

Vincentius van Zaragoza

]ulianus Hospitator

Parasceve

Vitus

Justa & Rufina

Patricius

Vorsten

Karel de Grote

Paulinus van Nola

Walburga

Kerkvaders

Pelgrims

Waldetrudis

Lambertus

Perpetua & Felicitas

Wenceslaus & Ludmilla

Laurentius

Pestheiligen

Willem van Malavalle

Leo de Grote

Pius x

Willibrord

Leonardus

Polycarpus

Winifred

Lidwina van Schiedam

Quattuor Coronati

Zeno van Verona

Lodewijk de Heilige

Remigius

Zevenslapers

(pastoor van Ars)

De geschiedenis van het christendom, de religieuze volkscultuur
en beeldende kunst - ze zijn niet goed te begrijpen zonder enige
kennis omtrent de talrijke heiligen: maagden, martelaren,
kerkvaders, asceten, kerkvorsten, missionarissen, ordestichters,
pestheiligen en noodhelpers. De belangrijkste heiligen uit Oost
en West vinden hier hun beschrijving: hun leven, de legendenvorrning, hun verering, hun aanwezigheid in de kunsten.
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