
MEDEDELINGEN DER KONINKLIJKE NEDERLANDSE 

AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, AFD . LETTERKUNDE 

NIEUWE REEKS, DEEL 50 - No. 5 

HISTORICI OVER 

HEILIGEN 

F.W.N. HUGENHOLTZ 

NOORD-HOLLANDSCHE UITGEVERS MAATSCHAPPIJ - AMSTERDAM / OXFORD/ NEW VORK - 1987 



ISBN 0-444-85676-5 

IN VERKORTE VORM UITGESPROKEN IN DE VERGADERING VAN 

10 NOVEMBER 1986 



'Nu ik op het punt sta de handelingen te illustreren van zekere heiligen 
die Magnus genoemd worden en op dezelfde dag (19 augustus) worden 
vereerd, schrijd ik een labyrint binnen dat zo ingewikkeld is, dat ik niet 
zou durven hopen er de gelukkige uitgang van te vinden'. Dit schreef de 
Bollandist Cuperus in 1737 toen hij in de grote reeks uit te geven heiligen
levens, de Acta Sanctorum, het voorwoord schreef bij de editie van het leven 
van de heilige Magnus, ofliever van de heilige Magnussen die hij meende 
te on twaren 1. 

Gegeven de naam van de besproken heilige is het niet zo gek te veron
derstellen dat er meer die naam gedragen zullen hebben. Wel zou de ge
meenschappelijke feestdag tot enige voorzichtigheid moeten manen: we 
moeten zo lang mogelijk proberen de inderdaad vrij disparate biografieën 
onder één noemer te brengen, hetgeen een ingewikkelde bezigheid is. We 
zullen zien dat ook nog onlangs weer is gepoogd problemen op te lossen 
door het aannemen van het bestaan van meer dan één Magnus; ik hoop 
aan te tonen dat die oplossing niet nodig is. 

Het hierboven geciteerde aanvangszinnetje uit de lange en gedegen in
leiding van Cuperus spreekt mij zeer aan: de materie is uiterst ingewik
keld en ik pretendeer in het geheel niet een uitweg uit dat labyrint te 
hebben gevonden; ik probeer zelfs liever buiten die doolhof te blijven al 
zal ik hem wel beschrijven. 

Wat ik wil doen is het heiligenleven (heiligenbiografie) als historische 
bron behandelen en vele daarbij opkomende problemen opsommen. 
Vooral wil ik de verhouding tussen de historische bron en de vraagstelling 
van de historicus onder de aandacht brengen. Ik denk dat te illustreren 
aan de hand van de vita of vitae van de in de aanhef genoemde heilige, 
Magnus, die in de heiligenkalender voorkomt als bisschop en martelaar 
en wiens feestdag valt op 19 augustus. Als zodanig komt hij al voor in het 
aan de kerkvader Hieronymus toegeschreven martyrologium dat uit het 
midden van de vijfde eeuw dateert2, al was men dat - zoals uit het ver
volg zal blijken - in de 12de eeuw al weer min of meer vergeten. De reden 
om mij met Magnus bezig te houden is tweeledig. Ten eerste geven de vi
tae van Sint Magnus de gelegenheid een veelheid van algemene proble-

Mijn dank gaat uit naar Dr. M.P. van Buijtenen en Dr. H .B. Teunis die mij door gesprek
ken en het verschaffen van materiaal veel hulp hebben verschaft. 

I. Acta Sancti Magni episcopi et marryris in !ta/ia sub Decio. Acta Sanctorum (AA SS) 19 aug. 
III (geciteerd in de editie Parijs 1867, blz. 713-717, voorafgegaan door een inleiding, 
aid . blz. 701 - 713) 701. 

2. Editie in AA SS nov.!I ,1 1894. 
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men inzake het genre hagiografie te signaleren3. In de tweede plaats ben 
ik sinds lange tijd antwoord en verantwoording schuldig aan Dr. M.P. 
van Buijtenen, die zich heeft gestoten aan een noot in een onder mijn ver
antwoordelijkheid door een collectief geschreven artikel4

• De noot was 
slecht geformuleerd en luidde: 'De friese Magnus (vgl. Van Buijtenen5) 

maakt geen deel uit van de traditie van Anagni . Het lichaam van St. 
Magnus wordt bewaard in de crypte (van de kathedraal van Anagni) en 
zijn hoofd in een schrijn in de sacristie (aldaar). In de te Anagni bewaar
de vita wordt geen melding gemaakt van een missende arm, waarvan men 
zegt dat hij naar Friesland is gebracht' . Van deze noot kan, zoals uit het 
vervolg moge blijken, de eerste volzin overeind blijven. De tweede zin, 
die de eerste beargumenteren moest, is daarentegen onhoudbaar geble
ken. We bedoelden aan te geven dat er nooit een arm van Magnus in 
Harlingen kan hebben gelegen als een volledig lichaam van dezelfde el
ders berustte. We gaven er ons geen rekenschap van dat een corpus ge
noemd reliek heel goed een deel of meestal zelfs maar een deeltje van een 
corpus kan zijn, zo goed als een arm een partikeltje van een arm kan zijn6. 

En dan is er natuurlijk niets tegen in te brengen als een deel van het li
chaam van Magnus in Anagni en een ander deel in Friesland berust. 
Blijft te verdedigen dat de Friese Magnus geen deel uitmaakt van de tra
ditie van Anagni. 

Met het releveren van de overigens lichte controverse Van Buijtenen
Hugenholtz in deze inleidende paragraaf dreig ik al in de details te gera
ken; ik wil dat voorlopig vermijden en eerst aandacht vragen voor het 
genre hagiografie als bron voor historisch onderzoek. Zonder ook maar 
een ogenblik te willen beweren dat zulks verschil zou uitmaken voor de 
kwaliteit, moet ik een onderscheid maken in onderzoek uit zuiver histori
sche gronden en historisch onderzoek dat is verricht ten behoeve van de 
kerk, de liturgie, de heiligenverering. Wat het laatste betreft hebben his
torici ten behoeve van de kerk, doorgaans geestelijken, al eeuwenlang 
zeer hoogwaardig kritisch onderzoek gedaan in heiligenlevens; zij gaan 
daarbij met name uit van de vraag of beschreven heiligen wel of niet de 
eer van liturgische herdenking waardig waren, met andere woorden: of 
sommige heiligen wel echt heiligen waren, of de op één of vele plaatsen 
aanwezige relieken inderdaad overblijfselen waren van de vereerde of te 

3. De term hagiografie kan · twee betekenissen hebben: (het schrijven van) heiligenlevens 
èn de bestudering van die heiligenlevens. Hetzelfde geldt voor de term hagiograaf; ik 
hoop mij zo uit te drukken dat misverstanden worden voorkomen. 

4. F.W.N. Hugenholz a.o., 'The Anagni frescoes - a manifesto. A historical investigation' , 
Meded. v.h. Ned. Instituut in Rome, XLI - Nova Series 6 - (1979) 139-172 (iU. 285- 308); 
vgl. noot I aldaar. 

5. M.P. van Buijtenen, De Grondslag van de Friese vrijheid, Assen 1953. 
6. H . Leclercq, 'Reliques et religiaires' , Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie 

XIV,2 (1948) cols. 2294-2359. 
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vereren heiligen. Afgezien van vele anderen is en wordt op dit terrein 
groot werk verricht door de Bollandisten, een groep geleerden uit de je
zuïetenorde, genoemd naar hun grote zeventiende-eeuwse voorganger 
Jean Bolland (1596-1665). Het doel van de Bollandisten was en is de 
oude levens der heiligen te zuiveren en er goede edities van te bezorgen 
in hun nog steeds niet voltooide reeks der Acta Sanctorum7. Gaan we na 
wat de achttiende-eeuwse Bollandist Willem Cuperus in zijn inleiding op 
de uitgave van de vita van Sint Magnus behandelt, dan zien we precies 
wat de kerkelijke vraagstelling was. Achtereenvolgens schenkt hij aan
dacht aan het probleem of er één of wel meer Magnussen zijn geweest, 
aan de verering en de verspreiding van die verering van Sint Magnus, 
aan de overbrengingen (de translaties) van de relieken van Sint Magnus 
en aan de vraag van wie precies de relieken waren die te Rome en op vele 
plaatsen ver daarvandaan aan Sint Magnus werden toegeschreven. Kort
om, de kerk had een groot belang bij de oplossing van een aantal interes
sante historische vragen. 

Ook uit puur historische overwegingen zijn de heiligenlevens als bron 
van kennis gebruikt en worden zij gebruikt; de historici deden dat gedu
rende lange tijd niet van harte, omdat er volkomen terecht een zeer groot 
wantrouwen bestaat jegens het waarheidsgehalte van dit soort bronnen. 
Vele heiligenlevens, vooral de vitae van vroegmiddeleeuwse heiligen, zijn 
beduidend later geschreven dan de gebeurtenissen waarover zij berichten 
hebben plaatsgevonden. Zij zijn bovendien bestemd geweest om ofwel de 
heiligheid aan te tonen van de hoofdpersoon, ofwel de verering van de 
heilige te bevorderen ofwel de gelovigen op te wekken zich naar het voor
beeld van de heilige te richten. Dat zijn eigenlijk allemaal doelstellingen 
die het schrijven van betrouwbare biografieën in de weg staan. Hagiogra
fie is in de eerste plaats stichtend bedoeld, niet historisch. 

Maar voor de bestudering van de aan historische bronnen zo arme 
vroege Middeleeuwen moest de historicus het genre der heiligenlevens 
wel gebruiken, opdat hij er - met grote moeite en nog grotere voorzich
tigheid - kleine stukjes 'historische waarheid' uit kon putten. Zodra de 
bronnen rijkerlijker stroomden had het heiligenleven voor de historicus 
afgedaan en kon het verleden worden gereconstrueerd met behulp van 
betrouwbaarder bronnen als oorkonden en andere juridische teksten, do
cumenten uit de economische sfeer en kronieken, 'al hadden die laatste 
ook hun bezwaren en stonden ook zij lange tijd in een kwade reuk. Een 
bijkomend verschijnsel was natuurlijk dat heiligen en heiligheid vooral 
voor niet-katholieke historici moeilijke of wezensvreemde verschijnselen 
waren, waarmee men zich liever niet inliet. 

De hier geschetste houding van de historici tegenover de waarde van 
heiligenlevens bestaat nog en dient in haar waarde te worden gelaten. 

7. Vgl. H. Delehaye S.J., L'oeuvre des Bol/andistes à travers trois siècles 1615-1915, Brussel 1959. 
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leder die bijvoorbeeld de kersteningsgeschiedenis van onze streken bestu
deert dient de beide vitae van Willibrords medewerker Adelbert8 te analy
seren, maar zal ook tot de slotsom moeten komen dat er bijzonder weinig 
harde feiten aan te ontlenen zijn over die kersteningsactiviteiten of over 
de man Adelbert zelf. Zolang dus de vraagstelling beperkt blijft tot de 
vraag naar harde feiten omtrent de in de vita beschreven figuur of de pe
riode waarin die leefde, botst men op tegen de 'feitelijke' onbetrouwbaar
heid die aan het genre eigen is. 

We kunnen echter als historici ook nog anders omgaan met heiligen en 
hun vitae. Vanuit verschillende optieken blijkt de verering van heiligen op 
bepaalde plaatsen en de verspreiding van die verering ons inzicht in al
gemenere historische verschijnselen en processen te kunnen vergroten. 
Verering van heiligen ver buiten de streek waar zij tijdens hun leven heb
ben gewerkt en waar zij vooral vereerd worden kan het gevolg zijn van 
migraties of kolonisaties, ofvan politieke overheersing ofvan economische 
of culturele contacten, èn kan die verschijnselen zelfs ontdekken. Uiter
aard geeft het feit dat over de gehele christenheid de apostelen vereerd 
worden weinig of geen belangwekkende informatie. Anders wordt het al 
met een heilige als Sint-Maarten, wiens centrum van verering Tours was . 
Als we heel vroeg in Utrecht een Sint-Maartensverering tegenkomen 
wijst dat onherroepelijk naar een gelijkopgaan van Frankische machtsuit
breiding met de activiteit van missionarissen. Nog interessanter zijn de 
migraties van werkelijk lokaal of regionaal beperkte heiligen. Hun voor
komen soms ver buiten hun eigen territoir moet steeds een verklaring 
hebben en diepgaand onderzoek brengt vaak onvermoede relaties aan het 
licht. Ik hoef op dit soort onderzoek hier niet verder in te gaan: Hier te 
lande heeft Van Buijtenen in meerdere belangwekkende publikaties meer 
dan voldoende aangetoond wat de betekenis en het succes van deze 
vraagstelling is voor de algemene historische kennis en ons inzicht in vol
strekt onverwachte betrekkingen tussen soms ver uiteenliggende regio
nen9. Door dit soort onderzoek is de heilige en is het heiligenleven eigen
lijk vrij plotseling weer sterk in de belangstelling van de historici geko
men. 

Door mij nu vervolgens vrij uitvoerig te gaan bezighouden met een be
paalde heilige hoop ik duidelijk te maken dat er nog een andere en vrij 
complexe vraagstelling mogelijk is. Deze betreft in het geheel niet het ge
ringe 'waarheidsgehalte' van de heilige en zijn vita, heeft dus niet ten doel 

8. Fontes Egmundenses, O . Oppermann ed., Utrecht 1933 (Werken Hist. Genootschap 3e se
rie 61 ) 3-38. 

9. M.P. van Buijtenen, Langs de heiligenweg. Perspectief van enige vroegmiddeleeuwse verbindingen 
met Noord-Nederland, Amsterdam 1977. M .P. van Buijtenen en A.K. de Meijer OSA, 
Westbroeks heiligen in polderperspectieJ, Nijmegen 1981 . Dergelijke studies worden begrepen 
onder de overigens te beperkte term patrociniumonderzoek. 
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iets aan de weet te komen omtrent de beschreven heilige en lof zijn tijd. 
In die vraagstelling hoeft het heiligenleven ook niet te worden ontdaan 
van allerlei aangroeisels en legenden 'om onder de aanslibsels der traditie 
de parel van de waarheid vandaan te halen'lO; evenmin speelt een rol dat 
de beschrijving van het leven vaak allesbehalve contemporain is, integen
deel zou ik haast zeggen. De vraag is dan ook niet gericht op de heilige 
zelf, maar op datgene wat men op een gegeven moment omtrent de heili
ge geloofde of geacht werd te geloven, of op de functie die een heilige en 
zijn heiligenleven op een bepaalde plaats en op een bepaalde tijd had. 
Om dit even te verduidelijken: Het komt vaak voor en wordt soms ook 
met zoveel woorden in de teksten gezegd dat een oud heiligenleven na 
lange tijd wordt herschreven; vergelijking tussen de oude en de nieuwe 
.vita brengt vaak niet onbelangrijke verschillen aan het licht, uitbreiding 
van de legende in sommige gevallen, ingrijpende veranderingen ook. 
Daaruit volgt dat de gebruikers van het heiligenleven - bijvoorbeeld een 
kloostergemeenschap waar het regelmatig wordt voorgelezen - van oor
deel zijn dat het niet meer voldoet, verouderd is. Dat betekent dat een an
dere, latere tijd, met eigen, andere problemen, behoefte kan krijgen aan 
een heilige die aan de nieuwe eigen tijd is aangepast. Ik heb dat zelf kort 
geleden in een artikel, getiteld 'Adelbert in twee gedaanten"', laten zien 
aan de heilige Adelbert: de abdij Egmond waarvan Adelbert de patroon 
is liet de oude vita Adelberti uit de tiende eeuw in twaalfde eeuw herschrij
ven en uit de nieuwe vita verrees een ander soort heilige Adelbert, wiens 
werken en wonderen aan de nieuwe tijd waren aangepast. Geconfron
teerd met zo'n situatie vraagt de historicus nu eens niet: Is de nieuwe vita 
meer waard dan de oude? Hij vraagt wel: Kan ik er achter komen uit 
welke religieuze of andere behoeften de nieuwe vita te verklaren is? Op die 
wijze kan men zich voorstellen dat een volstrekt 'onwaar' heiligenleven 
belangrijk uitsluitsel kan geven over de geesteshouding of mentaliteit van 
een kerk of klooster dat op een gegeven moment een heiligenleven laat 
herschrijven. 

Ik vestig er even de aandacht op dat nog een Bollandist uit deze eeuw, 
de in 1941 gestorven Hyppolite Delehaye, in een voor ons doel zeer veel 
belovend artikel 'Des textes perpétuellement rajeunis"2 het probleem 
aansnijdt van de veelvuldige herschrijving van heiligenlevens en van de 
veranderingen in die heiligenlevens waar dat proces toe heeft geleid. Af
gezien van het feit dat afschrijvers domme fouten maken en dat ook hun 
voorbeelden al vol met fouten kunnen hebben gezeten, onderkent hij de 
volgende motieven die herschrijvers tot veranderingen kunnen hebben 

ID. M .P. van Buijtenen, Langs de heiligenweg, 9. 
11. F.W .N. Hugenholtz, 'Adelbert in twee gedaanten', Benedictijns Tijdschrift 45 (1984) 47-

56. 
12. H . Oelehaye, Les passions des maryrs et les genres littéraires, Brussel 19662,260-270. 
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gebracht: Poging tot verbetering van taal en stijl of aanpassing van taal 
en stijl aan moderne opvattingen, pogingen tot het verwijderen van ken
nelijke onjuistheden, die overigens tot nieuwe onjuistheden kunnen lei
den, pogingen al of niet vermeende onorthodoxe uitspraken recht te zet
ten, aanpassing van de behoeften aan een eventueel vernieuwde liturgie. 
De door mij zojuist genoemde behoefte tot aanpassing aan nieuwe situa
ties, nieuwe religieuze behoeften of een nieuwe mentaliteit, of zelfs ei
gentijdse propaganda, figureert in het rijtje van Delehaye jammer genoeg 
nog niet. En dat komt omdat hij zijn doelstelling heeft beperkt tot de 
vraag naar de mogelijkheden de historische waarheid inzake de beschre
ven heiligen te achterhalen l3 . Met precies dezelfde doelstelling behandel
de later De Gaiffier het herschrijven van heiligenlevens, maar hij voegde 
aan de motieven tot herschrijving een belangrijke toe: Het heiligenleven 
verandert met de veranderingen in de religieuze gemeenschap l4. Voor 
hem is dit echter geen gegeven dat hij onderzoekt om die veranderingen 
in de religieuze gemeenschap op te sporen, maar een belemmering temeer 
bij het vinden van 'des données valables pour reconstruire Ie passé'l5, van 
de heiligen zelf, wel te verstaan. 

Na Delehaye hebben diverse schrijvers heiligenlevens bestudeerd als 
produkten van een bepaalde tijd of regio; zij hebben terecht geconsta
teerd dat elke tijd behoefte had aan een bepaalde soort heiligen. In de tijd 
van de Gregoriaanse hervorming bijvoorbeeld zien we vooral hervor
mingsgezinde bisschoppen heilig verklaard worden 16 . Dat 'andere struc
turen andere heiligen' 17 behoeven is thans algemeen aanvaard 18, overi
gens vooral door de historici minder door de hagiografie-onderzoekers 
pur sang, die nog niet zo erg geneigd lijken te zijn om te doen wat J .C . 

13. Ibid ., 303: 'La branche de la littérature chrétienne à laquelle est consacré ce travail est 
composée d 'éléments étrangement disparates. Dans quelle mesure ces oeuvres si diverses 
peuvent-elles servir à la reconstruction du passé?' 

14. B. de Gaiffier, 'Hagiographie et historiographie' , La storiograjia al/omedievalt (Spoleto 
1970) 139-166. Op blz. 141 lezen we: 'Ainsi engagée dans Ie réseau du culte, de la litur
gie, les textes hagiographiques subiront au cours des siècles une constante évolution, 
parce qu 'ils sont en contact avec la société religieuse, qui elle-même se transforme et 
change'. 

IS. Ibid. 139. 
16. P. Toubert, Les structures du Latium midi/val, Rome 1973,806-840. 
17. R .E.V. Stuip en C. Vellekoop, ed., Andere structuren andere heiligen, Utrecht 1983. 
18. W. Steurs, 'L'utilisation d 'une source hagiographique discréditée: la vita s.Ode virginis 

de Sint-Oedenrode' , Acta historica Bruxellensia 4 (1981 ) 129: 'Traditionnellementla plus
part des études hagiogra phiques s'appliquaient à contröler la matérialité des faits rap
portés par les sources et s'en contentaient pour estimer la valeur historique des récits. 
L'approche demeure légitime, mais a cessé d'être la seule et même la principale. Ces 
dernières années, tand is que I' intérêt de la recherche se déplace vers I'histoire des men
talités et la sociologie, la vie de saint, et d'ailleurs tout document littéraire, est envisagée 
dans son ensemble comme Ie révélateur des conceptions, de l'idéologie et des horizons 
spiritueIs de I'auteur, voire de son milieu et de son époque'. 
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Poulin aanbeveelt: 'mettre en évidence les relations qui unissent une pro
duction hagiographique avec le milieu culturel d'ou elle est issue'19. Van
daar dat ik aandacht vraag voor een echt hagiografisch probleem dat 
door eenzijdig hagiografisch denken tot op heden eerder verder van een 
oplossing is gekomen dan dichterbij. 

Moge Adelbert twee gedaanten hebben gehad, de heilige Magnus had 
er wel meer. Moet men de verhalen geloven, maar dat moet maar liever 
niet, dan bevindt zich in zijn complete lichaam in Anagni, zijn lichaam 
eveneens in Rome, al ontbreekt daaraan een arm die in Harlingen terecht
gekomen is. Bovendien zijn van Magnus in elk geval nog bekend een arm 
in Anderlecht en een belangrijk deel van een onderbeen in Minden. 
Maar wie was eigenlijk Magnus toen hij nog met één lichaam op aarde 
rondliep? 

Een tekst uit de l2de eeuw - oudere zijn er niet - verhaalt het vol
gende: 

Magnus was een heidens jongetje, evenals zijn ouders, die hun zoon 
schapen van de buren wilden laten hoeden om de zeer geringe gezinsin
komsten te vergroten. Magnus vond de armoede van zijn ouders niet 
prettig en smeekte om hemelse hulp. Daarop verscheen hem een engel -
in sommige versies van het leven van Magnus is dat Michael en daarop 
is Van Buijtenen diep ingegaan in zijn proefschrift, in andere versies zoals 
die van Anagni heeft de engel geen naam. De engel gaf hem goud waar
mee Magnus weldadigheid ging beoefenen. De Engel bracht hem vervol
gens naar de bisschop van Trani die hem doopte . Op Magnus' wens zorg
de de engel ervoor dat ook Magnus' vader zich bekeerde. Alweer was het 
de engel die hem overhaalde de bisschop van Trani op te volgen, het was 
dezelfde engel die hem bevrijdde tijdens een christenvervolging en hem 
begeleidde op een reis naar Rome en hem beschermde tegen verwoede 
aanvallen van de duivel en hem vele wonderen deed verrichten. In Fon
di, waar hij ook het episcopaat bekleedde, werd zijn kerk verwoest en hij
zelf gevangengenomen. Magnus, die zijn einde nabij zag, vroeg nog te 
mogen bidden in zijn cel. Daar stierf hij . Zijn Romeinse belagers ontdek
ten dat en vluchtten in doodsangst2o. 

Er is ter plaatse, dus in Fondi, ruim II 0 km ten zuidoosten van Rome, 
een verering ontstaan van de als heilig beschouwde Magnus. Hoe en 
wanneer onttrekt zich aan onze waarneming. Zeker is dat die verering 
bestond in het midden van de negende eeuw. Van Buijtenen heeft duide
lijk gemaakt dat Friese militairen - er bestonden van oudsher allerlei 

19. J .C. Poulin, 'Hagiographie et politique. La première vie de Saint Samson de Dol' , Fran
cia 5 (1977) I. 

20. M. Simonetti, 'Un testo ined ito su san Magno di Trani' , Paradoxos politeia. Studi patristici 
in onore di Giuseppe Lauati, Milaan 1979,42- 54. De tekst in de AA SS geeft een veel jon
gere versie. 
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Germaanse kolonies in Rome die ook militaire verplichtingen hadden -
in die tijd tijdens een expeditie tegen de van het zuiden uit oprukkende 
Saracenen te Fondi een reliek of relieken van de heilige hebben gevonden 
en meegenomen naar de aan Michael gewijde kerk van hun nederzetting 
vlak bij de toenmalige St.-Pieterskerk in Rome21 . 

Vanuit Fondi begint een ingewikkelde translatie-geschiedenis, de ge
schiedenis van de overbrenging, verhuizing van relieken. Het was onder 
meer deze translatie-geschiedenis die de achttiende-eeuwse Bollandisten 
deed verzuchten dat zij in een hopeloos labyrint verzeild raakten. Waar 
gingen vanuit Fondi niet allemaal relieken heen, of liever, zoals zij toen 
nog meenden: waar ging dé reliek, het lichaam van de heilige Magnus, 
niet naartoe? De Friezen namen het mee naar Rome. Het in zijn geheel 
naar Friesland meenemen werd door een wonder verhinderd22; zeer vele 
heiligen hebben zich door hetzelfde of door een vergelijkbaar wonder ver
zet tegen verplaatsing: hun reliek werd van ontilbare zwaarte en gaf zo 
aan ter plekke te willen blijven rusten . Dat was een van de vele topoi 
waarmee de levens van vele heiligen volstaan. De Friezen moesten genoe
gen nemen met een arm die te Harlingen ging worden bewaard; de rest 
van het lichaam bleef te Rome. Maar over diezelfde relieken volgt nu een 
heel ander verhaal. 

We vernamen al dat in het midden van de negende eeuw de Saracenen 
in Zuid-Italië zeer gevaarlijk waren geworden en naar het noorden op
rukten. Zoals zo vaak gebeurde in tijden van groot gevaar, in het noord
westen van Europa als de Noormannen een inval deden, in het zuiden als 
de Saracenen een inval deden, gingen monniken de kostbare relieken uit 
hun bedreigde kloosters opbergen op veiliger plaatsen. Vele heiligenle
vens vertellen ons van dit soort reddingsoperaties, in hagiografische ter
men dus weer: translaties van relieken. Zo verging het volgens een be
paalde traditie waarop ik nu moet ingaan ook de te Fondi overleden bis
schop van Trani, Magnus. 

Bij het naderen van Saracenen, aldus deze late traditie23, zorgde een 
vroom man, Plato - de schrijver van de vita vermeldt voor alle zekerheid 
dat deze Plato niet de filosoof was - ervoor dat het lichaam van de vereer
de niet in handen zou vallen van de ongelovigen; hij bracht de reliek over 
naar Veruia, het huidige Véroli, hemelsbreed een vijftig km noordwaarts, 
dus meer het binnenland in . Helaas rukten de Saracenen op en namen 
en brandschatten Véroli, waar zij hun paarden stalden in de verwoeste 
kerk; de volgende morgen waren de paarden dood. De bevelhebber ver
moedde dat er boze machten achter zaten, hij ontdekte het lichaam van 

21. M.P. van Buijtenen, De Grondslag, 39 ev. 
22. Ibid ., 53 . 
23. AA SS 19 aug.III 708. 
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Magnus en smeet het buiten de kerk. Tuk op geld en goud bood hij het 
lichaam te koop aan aan bewoners van het nabije Anagni, die net een 
plundering met een enorme som hadden afgekocht. De Anagnezen 
schraapten alles bijeen en kochten de reliek, vervoerden die plechtig naar 
de stad en zetten de reliek bij in hun kerk. En zo was er dus een lichaam 
in Rome en een in Anagni, hetgeen de oude Bollandisten voor grote pro
blemen plaatste. Gaan wij er echter van uit - zoals ik hierboven al heb 
opgemerkt - dat corpus heel goed een deel of deeltje van een corpus kon be
tekenen dan is althans dat probleem uit de wereld; partikels van de over
blijfselen van Magnus zouden in principe best zowel in Rome als in 
Anagni, als ook in Harlingen en op vele andere plaatsen kunnen berus
ten. Hier hebben we dus een voorbeeld van een vraagstelling: 'Waar is 
de echte reliek'? die in feite overbodig is geworden, of zelfs verkeerd als 
men wil; de vraag was in wezen niet een juiste vraag. 

In Anagni rust de reliek - in de middeleeuwse traditie van Anagni dus 
het hele lichaam - onder het voornaamste altaar van de crypte van de 
huidige kathedraal, terwijl een zilveren hoofdvormige schrijn in de schat
kamer het hoofd van de heilige zou bevatten; verzoeken om de schrijn te 
doen openen deden mijn overmoedige studenten in 1975, maar deze leid
den uiteraard niet tot het gewenste gevolg. Uit het vervolg moge blijken 
waarom wij vooral in het hoofd waren geïnteresseerd. 

Tot zover de geschiedenis van een der translaties van Sint-Magnus 
zoals die door middeleeuwers voor waar werd aanvaard. Hierboven is al 
melding gemaakt van een andere geschiedenis. Die begint ook in Fondi, 
maar vandaar wordt volgens die geschiedenis de reliek overgebracht naar 
Rome door Friezen die tegen de Saracenen hebben gevochten24 . In be
ginsel kunnen beide verhalen - die met elkaar de vijandige Saracenen ge
meen hebben - een kern van waarheid bevatten; er zijn - gezien de aard 
van relieken - geen onoverkomelijke historische problemen. Wanneer 
men het translatie-verhaal opvat als in elk geval óók een poging tot ver
klaring van de aanwezigheid van een dierbare reliek in een kerk of kloos
ter en wanneer men in aanmerking neemt dat reliekendelen door allerlei 
oorzaken verspreid kunnen zijn, dan is het begrijpelijk dat allerlei religi
euze gemeenschappen over eenzelfde heilige translatie-legenden of - ver
halen kennen die hemelsbreed van elkaar kunnen verschillen. Zulke tran
slatie-verhalen maken aldus deel uit van regionale of lokale tradities en 
om een van die tradities gaat het in wat hierna volgt. 

Translatie-verhalen maken dikwijls deel uit van de levensbeschrijvin
gen of vitae, die vaak bestaan uit de volgende onderdelen: Leven tot aan 

24. Dit verhaal komt voor op een steen in de kerk van S. MicheIe te Rome, de zgn. Friezen
kerk, vgl. M .P. van Buijtenen, De Grondslag 52- 53 . 
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de bekering of tot op het moment waarop de held of heldin zich afwendt 
van het aardse leven en zich geheel aan God of Gode welgevallige werken 
gaat wijden, dan het leven in dienst van God, vervolgens de dood, even
tueel het martelaarschap, dus het overgaan naar het eeuwige leven, vaak 
het terugvinden van de reliek, het plaatsen van de reliek in of onder een 
altaar met de eventuele daaraan voorafgaande of erop volgende transla
ties en tenslotte de wonderen verricht door, dat wil zeggen op voorspraak 
van de heilige. Dikwijls zijn deze gebeurtenissen meerdere malen beschre
ven en herschreven . Zo zijn er ook van Magnus meerdere vitae bekend; 
zij verschillen inhoudelijk zo veel dat men op de thans nog niet helemaal 
verlaten gedachte kan komen dat er sprake zou zijn van meer dan één 
Magnus genaamd individu. Zij die deze gedachten koesterdan en koeste
ren hadden en hebben - hoe geleerd zij ook waren en zijn - vaak niet de 
juiste aandacht voor de wijze waarop een vita en een herschreven vita tot 
stand kwamen. Daarover gaat nu de volgende uiteenzetting. 

In beginsel zijn de ons bekende Magnus-vitae aan elkaar gelijk voor zo
ver het betreft de jeugd, de bekering van de heidense Magnus, zijn goede 
werken en zijn verkiezing tot bisschop van Trani. In de meeste vitae vin
den we daarna de reis van Magnus in de richting van Rome en zijn ver
blijf te Fondi; hij is dan de Apennijnen al overgestoken, heeft het moei
lijkste deel van de reis achter de rug en is ongeveer halverwege. Tot zover 
is er een redelijke mate van overeenstemming. De grote verschillen in de 
vitae komen op dit punt. 

Hoe is Magnus gestorven? Dat is een vraag die de historicus onmogelijk 
kan beantwoorden en ook nooit met honderd procent zekerheid zal kun
nen beantwoorden. De oudste berichten erover stammen uit een tijd die 
900 jaar na dato ligt, uit de l2de eeuw. Wel kan met een grote mate van 
waarschijnlijkheid worden aangenomen dat een bisschop die ten tijde van 
keizer Decius (249-251 ) moet hebben geleefd en later als heilige is be
schouwd de marteldood zal zijn gestorven; vroege heiligen zijn vrijwel al
len martelaren en bovendien is het bekend dat er onder Decius zeer viru
lente christenvervolgingen zijn voorgekomen. Een poging om de waar
schijnlijkheid in zekerheid om te zetten is zinloos en bovendien voor mijn 
betoog in het geheel weinig relevant. Mij gaat het hier om de vraag: Hoe 
denkt men tijdens de Middeleeuwen dat Magnus is gestorven? En dat is 
nu juist een interessante vraag die tenslotte zal leiden tot een tweede: 
Waarom dacht men zoals men dacht over de dood van Magnus? Daar
mee verleg ik de vraagstelling naar een andere tijd, de hoge en late Mid
deleeuwen, waarin de oude heilige nog altijd, maar vermoedelijk een ge
actualiseerde, functie vervulde en/of een ideaal verpersoonlijkte dat in die 
latere tijden leefde of tot leven gebracht moest worden. Aan de andere 
kant zal in latere tijden het heiligenleven, om goed begrepen te kunnen 
worden, een weerspiegeling moeten hebben gegeven van actuele religi
euze, politieke, sociale of economische toestanden en zo een bron kunnen 
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zijn voor onze kennis omtrent die toestanden25 . We springen daarom over 
naar de l2de en l3de eeuw, de tijd die ons de oudst bekende vita-teksten 
heeft overgeleverd om ons te gaan afvragen hoe men toen Magnus zag, 
en vooral hoe men dacht dat hij gestorven was. Dat lijkt op het eerste ge
zicht een vraag naar een heel klein incidentje uit de wereldgeschiedenis, 
maar ik hoop aannemelijk te maken dat de vraag alleen kan worden op
gelost door er de wereldgeschiedenis van toen bij te halen; waarbij men 
gelieve te bedenken dat de wereld in de 12de en 13de eeuw nog niet zo 
groot was als vandaag. 

Ook als de schrijvers uit de 12de eeuw zich - wat waarschijnlijk is -
konden baseren op nu verloren gegane oudere teksten, of als zij zich kon
den voeden - wat niet minder waarschijnlijk is - met mondelinge overle
vering, vaststaat dat zij schrijvend over iets dat zo lang geleden was ge
beurd bijzonder weinig feitenkennis bezaten, met name over de gebeute
nissen met Magnus in Fondi. 

Een tekst die wordt gedateerd in de vroege 12de eeuw26 verhaalt dat 
Romeinse soldaten naar Magnus op zoek waren, hem aantroffen in of bij 
een kerk, dat zij die kerk verbrandden en op de bisschop begonnen in te 
slaan. Toen dat een tijdje aan de gang was, smeekte Magnus om toestem
ming om zich korte tijd in zijn kamertje of cel te mogen terugtrekken om 
te rusten . Dat mocht; Magnus sprak een gebed uit, vroeg vergeving van 
zijn zonden en smeekte of God zijn ziel tot zich wou nemen. Dat werd 
verhoord , Magnus stierf. De soldaten kwamen hem na een tijdje halen 
om hem te doden, troffen hem tot hun grote schrik al dood aan en sloegen 
angstig op de vlucht. 

Een tweede, waarschijnlijk iets jongere versie27, spreekt niet van een 
rustpauze: de soldaten hebben Magnus gevonden en doodden hem door 
hem verscheidene wonden toe te brengen. 

Een zeer uitgebreide en nog weer jongere versie laat de soldaten nog 
weer anders optreden: Zij lieten Magnus even rust, Magnus overleed in 
zijn cel, de soldaten kwamen kijken, vonden hem dood en deden vervol
gens wat zij al van plan waren geweest, zij onthoofden hem alsnog en 
sloegen vervolgens toch nog maar bezeten door vrees op de vlucht28 . Hier 

25. Ik herinner aan de titel van het artikel van Poulin (zie nt 19) en aan de verklaring van 
F. Graus, Volk , Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger, Praag 1965,9: ' .... wobei 
mich bereits die Frage beschäftigte, was die Legenden über die soziale Struktur der Be
völkerung aussagen '. 

26. Vgl. noot 20. 
27. Dit is de tekst die door Cuperus is afgedrukt, zie noot I. 
28. Deze versie is pas overgeleverd in 16de-eeuwse en latere manuscripten, uitgegeven door 

G. Cappelletti, Le chiese d' ltalia VI, Venetië 1847, 291. Dit is de versie van de vita die 
in het kapittelarchief van de kathedraal van Anagni aanwezig is geweest, maar door 
paus Alexander VII (1655- 1667) naar R ome is gehaald en daar gebleven. Eerst had 
Gregorius XIII (1572- 1585) het archief reeds geplunderd , maar toen Alexander VII 

174 



HISTORICI OVER HEILIGEN 15 

is dus tussen de dood van Magnus en de vlucht van de soldaten, die we 
al van elders kennen, een nieuw en luguber element ingelast. 

Men begrijpt dat dit leidt naar de voor een heilige en zijn verering niet 
onbelangrijke vraag: Was Magnus in strikte zin eigenlijk een martelaar? 
Dat de middeleeuwers zelf daarmee zaten blijkt uit twee dingen. Ten eer
ste uit de laatst aangehaalde versie waaruit ik een zin heb overgeslagen. 
Als de soldaten de gestorvene hebben onthoofd staat er: 'En zo maakten 
ze hem, die het marryrium niet heeft gevoeld, tot martelaar en dat was een 
geschenk van de genade Gods dat bisschop Magnus niet werd beroofd 
van de eer van het martelaarschap'. Geen martelaar dus en toch wel een 
martelaar. 

Het gestelde in de vorige alinea vereist een vrij technische uitweiding. 
In de geschiedenis van de vroege kerk zijn er uiteraard martelaren ge
weest, mensen die door hun vasthouden aan het christendom zijn ter 
dood gebracht. Ook waren er christenen die wegens hun geloof werden 
gevangengenomen en niet ter dood zijn gebracht, wel bereid waren hun 
geloof tot het einde toe trouw te blijven maar om welke redenen dan ook 
gespaard bleven, potentiële martelaren (Marryres designati ) of marryres sine 
sanguine). Gedurende de eerste eeuwen van het christendom werden beide 
categorieën gelovigen aangeduid als martelaren (marryres) of confessores; in 
feite zijn dat termen die ongeveer dezelfde betekenis hebben : getuige, be
lijder. In en vanaf de derde eeuw ontstaat er een verschil: martelaar zijn 
de bloedgetuigen, conJessores de zeer standvastige gelovigen die (net) niet 
hun vasthoudendheid met de dood hoefden te bekopen. Nog enkele eeu
wen zijn confessor en marryr onderling verwisselbare termen, maar men 
gaat steeds meer verschil maken29 . Dit betekent dat in teksten van de 3de 
tot en met de 6de eeuw Magnus zowel marryr als confessor kan genoemd 
worden. Zoals boven is gezegd, hij was hoogstwaarschijnlijk martelaar tij
dens de vervolgingen van keizer Decius. 

Het is niet ondenkbaar dat oude, verloren, teksten over Magnus hem, 
afwisselend, confessor en marryr genoemd hebben. Het kan zelfs zijn dat 
onze oudst bekende teksten over Magnus, 12de-eeuwse teksten, terug
gaan op die oudere teksten en dat zulks verklaart waarom sommige tek
sten hem confessor noemen en andere marryr, dus termen gebruiken die 
martelaar betekenen. Toch geloof ik dat niet. In de 12de eeuw is er een 

merkte dat er nog veel over was, gaf hij bevel tot een nieuwe overdracht; toen ging ook 
de 'pretiossissimus codex, seu Lectiona rium nostrae ecclesiae ex quo relatae superius 
Acta S.Magni' voor altijd voor Anagni verloren: Marangoni, Acla passionis alque Iransla
lionum S.Magni episcopi Tranensis el marryris ex per.eluslis codicibus lum Cassinensi lum Anagni
nae basilicae in qua eius corpus requiescil nolis illuslrala ab uno ex eiusdem ecclesiae canonico, Iesi 
1743, 162. 

29. Het hier bovenstaande is vooral gebaseerd op H . Leclercq in Diclionnaire d' Archéologie 
Chrélienne el de Lilurgie III ,2 (Parijs 1948) cols. 
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duidelijk verschil tussen beide termen: de martyr heeft zijn geloof met de 
dood moeten bekopen, de confessor niet. Als in 1161 koning Eduard van 
Engeland (1003-1066) heilig wordt verklaard is hij een confessor, een man 
die in geur van heiligheid heeft geleefd en (op zijn bed) gestorven is. Con
fessor is in de 12de eeuw iemand die - zoals sommigen in de derde eeuw 
al zeiden - zeer veel voor het geloof heeft overgehad zonder ervoor te zijn 
gestorven. 

Wanneer nu in de 12de-eeuwse en latere teksten een derde-eeuwse hei
lige confessor wordt genoemd dan moeten zowel de schrijver als de hoor
ders en lezers begrepen hebben dat het ging om iemand die niet de mar
teldood gestorven was: de term confessor mag dan zijn overgenomen uit 
een tekst, stammend uit een tijd dat confessor= martyr, in de twaalfde eeuw 
begreep men dat anders, kende men namelijk een zeer duidelijk verschil 
tussen beide soorten heiligen. En daarom gaat het in dit betoog. 

Dat dit verschil in de 12de en latere eeuwen duidelijk werd gevoeld 
blijkt ook uit het volgende. In de eerste geciteerde tekst, die waarin de 
soldaten na het vinden van de dode Magnus wegvluchtten zonder verder 
iets gedaan te hebben, stond oorspronkelijk in de aanhef: 'Vita et obitus 
sancti Magni episcopi et confessoris', leven en dood van de heilige Mag
nus, bisschop en belijder. Nu blijkt in de tekst het woord 'confessoris' te 
zijn uitgeradeerd zonder geheel onleesbaar te worden en door een latere 
hand vervangen te zijn door 'martyris'. Een veertiende-eeuwse kopie van 
dit handschrift heeft martyris overgenomen; dat geeft de zekerheid dat 
toen, in de dertiende eeuw in ieder geval, er een onderscheid werd ge
maakt tussen belijders en martelaren: het woord confessor werd als onjuist 
uitgeradeerd en vervangen. Magnus was in die visie een echte martelaar. 
Straks zal blijken dat dat al een eeuw eerder ook het geval was. Zeker is 
echter dat de oorspronkelijke 12de-eeuwse schrijver in Magnus' dood 
geen martyrium zag en hem daarom maar confessor noemde, hetgeen bete
kende dat Magnus een heilige van niet de eerste rang was, hoe heilig ver
der ook. Het betekent ook dat de emendator duidelijk wilde maken dat 
Magnus geen confessor (in de 12de-eeuwse betekenis) was maar een echte 
martelaar. 

Een van de laatsten die zich met Magnus hebben beziggehouden, de 
Italiaan Simonetti, bouwde enkele jaren geleden op confessor-martyr-ver
schil de door hem overigens met enige slagen om de arm verdedigde stel
ling dat te eniger tijd na de 12de eeuw, althans na het tot stand komen 
van de vroeg-twaalfde-eeuwse tekst, een versmelting zou hebben plaats
gehad tussen de vitae van twee afzonderlijke Magni, één een bisschop van 
Trani, een confessor, en één een bisschop van Fondi, een martelaar30. Hier 

30. M . Simonetti, 'Sulla tradizione agiografica di S. Magno' , Alti del convegno ' fl pa/eocristiano 
di Crociavia' (Fiuggi 1977) 110-113. 
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is nu een voorbeeld van wat er kan gebeuren als men zich geen reken
schap geeft van de mogelijke processen die van invloed kunnen zijn op 
het genre hagiografie. Men zegt: Er is een vita van een confessor Magnus 
en een vita van een marryr Magnus; dat moeten dan meteen twee verschil
lende Magnussen zijn. Daarbij wordt geen enkele aandacht geschonken 
aan de toch zeer voor de hand liggende mogelijkheid dat er niet twee 
Magnussen zijn geweest, maar dat er in dè Magnus-vita een ontwikkeling, 
een hagiografische ontwikkeling zou hebben plaatsgehad die ertoe geleid 
heeft dat de ene Magnus meerdere gedaanten heeft gekregen. Ik geloof 
dat we niet zo'n personenscheiding moeten aanbrengen. Afgezien van het 
feit dat de aangedragen oplossing van het probleem gelijk staat met het 
volgen van de gemakkelijkste weg, moet worden opgemerkt dat ook de 
tekst die het heeft over Magnus' overlijden in Fondi3 ! - een andere dan 
de geëmendeerde die de ges ta van Magnus beschrijft maar niet aan zijn 
overlijden toekomt32 - Magnus ook confessor noemt. Dan wordt het al vrij
wel onmogelijk om het bestaan van twee bisschoppen Magnus aan te ne
men. 

We houden het daarom op ene Magnus over wie de twaalfde-eeuwers 
hadden kunnen weten, maar kennelijk niet wisten, dat hij al volgens een 
vijfde-eeuwse bron, het in de aanhef genoemde marryrologium, martelaar 
was, al heeft misschien het feit dat in die bron wel een plaats van overlij
den vlak bij' Fondi maar niet Fondi zelf genoemd wordt de lateren parten 
gespeeld. 

Vatten we even samen: De l2de eeuw wist niet precies of Magnus mar
telaar was of confessor, dertiende-eeuwse teksten zijn zeker van het marte
laarschap, al was het dan wel een eigenaardig martelaarschap, onder
gaan na een min of meer natuurlijke dood: Een zeer buitengewone gena
de Gods die iemand het martelaarschap verleende zonder dat betrokkene 
daar al te veel last van hoefde te ondervinden, technisch gesproken een 
marryrium sine sanguine. 

De vitae van Magnus, waarin het martelaarschap als vaststaand wordt 
vermeld , zijn van late datum, late l2de of vroege l3de eeuw, en stammen 
uit Anagni of daaromtrent. Deze vitae behoren dus tot de tak die de trans
laties van Fondi naar Véroli en vervolgens naar Anagni bevatten. Wan
neer men zich nu afvraagt of de kerk van Anagni de zeer oude traditie 
van het vijfde-eeuwse martyrologium dus had bewaard, dan moet het ant
woord ontkennend luiden. In Anagni bestond die traditie uit de 5de eeuw 
niet of niet meer. Dat kan worden aannemelijk gemaakt met twee argu
menten. Het lijkt vreemd dat er in een Italiaans bisdom geen kennis be
stond omtrent het Martyrologium Hieronyanum. Men bedenke dan dat 

31. M. Simonetti, 'Un testo', 44. 
32. Tekst genoemd in noot 30. 
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de zeer oude bisdommen in de naaste omgeving van Rome een omvang 
hadden van niet meer dan een redelijke parochie in Nederland, dat zij 
nauwelijks de middelen hadden om er bibliotheken op na te houden . 

Voorts kan worden genoteerd dat de bisschopszetel Anagni en de kerk 
in de late llde eeuw in een vrij desolate toestand verkeerden. Een nieuwe 
bisschop, een zekere Petrus van Salerno, kreeg opdracht de zaak op orde 
te brengen. We bevinden ons dan juist in de periode van de Gregoriaanse 
hervorming, dus dat beeld past precies. Bisschop Petrus heeft zijn werk 
goed gedaan. Hij stierf in 1105 en werd kort daarop, in 1110, heilig ver
klaard, een typisch Gregoriaanse heilige dus33. Waarschijnlijk ten behoe
ve van die canonisatie werd over hem een vita geschreven opdat zijn wer
ken ten bate van de kerk duidelijk zouden worden34. De vita van Petrus 
is weer van belang voor het Magnus-onderzoek. Bij zijn aantreden trof 
bisschop Petrus het kerkgebouw in sterk verkommerde toestand aan, de 
kerkelijke bezittingen waren in handen van onbevoegden geraakt35. Pe
trus begint aan de wederopbouw en verneemt dan - 'iemand zegt hem,36 
- dat in de oude kerk het lichaam van een heilige Magnus ligt begraven. 
De bisschop twijfelt daaraan, maar dan verschijnt de heilige Magnus aan 
een zieke vrouwen dat neemt alle twijfels weg. Magnus' lichaam wordt 
gevonden, of, zoals de tekst luidt: Het lichaam van de zalige (beatus) 
wordt gevonden en dat lichaam manifesteert zijn heiligheid nogmaals 
door middel van wonderen, vooral genezingswonderen. Die wonderen 
zijn zeer stereotiep. Een heilige wenst gevonden te worden en aan de ver
getelheid ontrukt, verschijnt in een droom aan iemand en verricht gene
zingswonderen, een zeer oud topos in de hagiografie37 . 

Hoe stereotiep ook, men kan er wel iets uit afleiden. Bisschop Petrus 
weet als hij in functie treedt niets van Magnus' relatie tot Anagni, hij 
weet dat Magnus heilig is, maar noemt hem geen martelaar. Dat valt te
meer op omdat in zijn vita, waaraan het voorafgaande is ontleend, wèl be
kend is dat een maagd uit Anagni zelf, Secundina, in dezelfde tijd als 
Magnus de marteldood is gestorven38; ook haar resten waren begraven in 
de ruïneuze kerk die hij aantrof. 

Omstreeks 1100 en nog enige tijd daarna wist men dus niet, of in elk 
geval niet zeker dat Magnus een martelaar was. De herinnering aan het 
feit dat zijn reliek in Anagni lag was vervaagd. Magnus was niet meer 
dan een heilige, maar dan toch wel een heilige die nadrukkelijk aangaf 

33. Zie hiervoor, blz. 9. 
34. Vita S.Petri Anagni episcopus, AA SS 3 aug.! 234-241 (met commentaar van Cuperus, aid. 

blz. 231- 234). 
35. Dit is in de Gregoriaanse heiligenlevens wel een topos, al zal er, na aftrek van overdrij-

vingen, een kern van waarheid wel in aanwezig zijn. 
36. Vita S.Petri, 235. 
37 . F. Graus, Volle,445--446 . 
38. Vita S.Petri, 237: 'Secundina virgo et martyr'. 
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in Anagni te liggen al was men dat vergeten. Het bijzonder is nu dat 
Magnus in de hagiografische traditie van Anagni weer martelaar wórdt; 
in de Friese traditie werd hij dat niet weer. 

Op de steen in S.Michele, de Friezenkerk in Rome, een moeilijk da
teerbare bron, waarop de Friese Magnus-traditie staat vermeld, wordt 
Magnus geen martelaar, overigens ook geen confessor, genoemd. Het epi
theton is daar: beatus, hetgeen in elk geval niet naar een martelaarschap 
verwijst. We hebben daarmee kennisgemaakt met een hagiografische tra
ditie die bijna doodloopt, in Anagni waar men omstreeks 1100 nauwelijks 
weet wat men met een heilige bisschop Magnus aan moet, en in de Fries
Romeinse traditie waarin een heilige bisschop een rol speelt zonder dat 
men daar van een martelaarschap iets schijnt af te weten. Toch is Mag
nus in de, vrij late, traditie in Anagni weer een martelaar. Het martelaar
schap komt in Anagni niet te voorschijn omdat men op zeker ogenblik de 
beschikking kreeg over betrouwbare historische gegevens, maar om een 
heel andere reden. 

De Anagnese lijn der vitae mondt uit in een vita die uit het eind van de 
12de of het begin van de 13de eeuw moet dateren, al is de tekst slechts 
in zeer late handschriften en zelfs al gedrukte boeken overgeleverd39

. 

Daarin wordt dan eindelijk het postmortale marryrium beschreven. Deze 
versie is omstreeks 1240 picturaal uitgebeeld in een fresco-reeks in de tot 
die tijd onversierd gebleven crypte van de door Petrus herbouwde kathe
draal van Anagni, een betrekkelijk weinig bekend hoogtepunt uit de Ita
liaanse fresco-kunst40 . 

In die crypte zijn vele heiligen afgebeeld, meestal als staande figuren . 
Daarnaast zijn er afbeeldingen van gebeurtenissen uit het Oude Testa
ment; deze bestaan vooral uit scènes uit I Samuel:4-lO en laten zien hoe 
goed het het joodse volk gaat onder de priesterkoning, hoe Samuel ten
slotte toch onder druk van het volk een koning zalft (Saul) . De teneur 
hiervan is: de priesters (lees: paus) zetten koningen in en zetten ze ook 
weer af, zoals met Saul gebeurd is. Het Nieuwe Testament is uitsluitend 
vertegenwoordigd met afbeeldingen uit Openbaringen en wel de hoofd
stukken 5, 6 en 7, waarin beschreven wordt dat de zeven zegels van het 
boek worden geopend met alle gevolgen van dien . De bedoeling van deze 
zelden of nooit in deze volledigheid afgebeelde gebeurtenissen is aan te 
geven hoe dicht de wereld bij haar einde is; de curie was in deze jaren 
zeer sterk bezig met het einde der tijden, zij meende in de wereld daarvan 
allerlei tekenen te kunnen aanwijzen. Zelfs het beest uit de Openbaringen 
leek aanwijsbaar op aarde rond te waren. 

Onder deze vooral op de gewelven geschilderde merkwaardige selectie 
van bijbelse stof vinden we de heiligen afgebeeld. Aan de oostzijde naast 

39. Marangoni , Acta, zie noot 28. 
40. Meest volledige beschrijving: P. Toesca, Gli aJfreschi delta caltedrale di Anagni, Rome 1902. 

179 



20 HISTORICI OVER HEILIGEN 

en achter de bisschoppelijke zetel in de absis zijn de marryria van de in
heemse Secundina en van Magnus afgebeeld, pal onder de opening van 
het vijfde zegel waar de martelaren verschijnen voor het altaar met het 
Lam en roepen: 'Heer wreek ons bloed'. Veel aandacht en ruimte wordt 
vervolgens besteed aan Magnus' translaties van Fondi naar Véroli en dan 
naar Anagni . Zeer duidelijk is de heilige die in 1100 nog door een wonder 
moest melden dat hij er was, nu, anderhalve eeuw later, de hoofdpersoon 
van het fresco-programma in de kerk van St.-Marie die nu bovendien 
aan hem en aan bouwer bisschop Petrus is gewijd; Magnus heeft wel een 
hele ontwikkeling meegemaakt. 

Zoals hierboven is gezegd is daarover onder mijn leiding een artikel 
verschenen41 . Wat daarin niet behandeld is - en dat was achteraf bezien 
wel een belangrijke omissie - is de hagiografische traditie die aan het ge
heel een dimensie meer en aan de in dat artikel verdedigde stelling veel 
meer gewicht had gegeven. Om dat duidelijk te maken eerst even aan
dacht voor paus-politieke geschiedenis. 

In de eerste helft van de 13de eeuw is de kathedraal van Anagni niet 
meer zomaar een bisschopskerk in een minuscuul bisdommetje, het is een 
kerk die de te Anagni thuishorende pausen uit de familie der Conti en en
kele voorgangers, die er in onrustige tijden hun toevlucht hadden ge
zocht, als hun huiskapel zijn gaan beschouwen. De familie Conti liet ook 
de crypte beschilderen; zij wilde daarmee aan de bezoekers een bood
schap overbrengen, weliswaar picturaal verhuld, maar toch wel zo duide
lijk dat een beetje bijbelvast beschouwer precies de politieke bedoeling 
begreep. Kennelijk maakt ook de keus van de af te beelden heiligen en 
heiligenverhalen deel uit van die boodschap: het martelaarschap staat 
centraal. Want waarom is Magnus daar de centrale figuur geworden en 
niet de heilige bisschop en kerkstichter Petrus, die waarachtig in zijn le
ven zoveel had meegemaakt dat daar picturaal echt iets indrukwekkends 
van had kunnen worden gemaakt? Petrus krijgt in de crypte niet meer 
dan één staande representatie, alles draait om Magnus. 

De late, vermoedelijk laat 12de-eeuwse of vroeg 13de-eeuwse hagiogra
fische traditie van Magnus herstelde te Anagni zijn faam en maakte hem 
door vele toevoegingen aan zijn vita weer tot wat hij in feite altijd geweest 
was, tot martelaar, een martelaar die het geloof tegen een heidense keizer, 
Decius, verdedigde. Nu achtte de paus zichzelf en zijn kerk juist in die
zelfde periode bedreigd door een keizer, Frederik 11 van Hohenstaufen 
(1212-1245/50)42, die in vele teksten werd voorgesteld als het beest uit de 
Openbaringen, een ketter die de goddelijke orde wilde omverwerpen, die 
de Antichrist was die in de laatste dagen een poging doet een einde aan 

41. Zie noot 4. 
42. In 1245 werd hij afgezet op het concilie van Lyon, in 1250 overleed hij . 
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alles te maken43. In de eigen huiskapel een heilige te hebben die in een 
vergelijkbare strijd het martelaarschap heeft verdiend is een gegeven dat 
grote propagandistische waarde heeft. Vandaar de nadruk op Magnus' 
martelaarschap, vandaar de Anagnese versie van de Magnus-hagiografie. 

Die hagiografie mondt uit in een fresco-programma, en dat program
ma geeft nóg weer een nieuwe ontwikkeling te zien. De picturale ver
beelding van Magnus' dood gaat namelijk nog een stap verder. De her
ontdekking van Magnus en zijn nu 'zekere' martyrium verloopt gelijktijdig 
met een ander martyrium dat Rome bijzonder goed uitkwam, dat van 
Thomas Becket in Engeland. Thomas werd zeer snel heilig verklaard, zijn 
dood had plaats in 1170, zijn canonisatie in 1173, en het is duidelijk dat 
Rome, in de late l2de eeuw gewikkeld in strijd met Barbarossa en in de 
eerste helft van de l3de eeuw met de nog veel bedreigender Frederik 11, 
diens kleinzoon, dit martyrium van een kerkprelaat in een strijd met een 
koning uit progapandistische motieven uitstekend kon gebruiken. 

De bedreiging door de Staufische keizers en vooral door Frederik 11 
werd door paus Gregorius IX en zijn omgeving als een fatale dreiging ge
zien: De wereldorde leek op onherstelbare wijze te worden verstoord, het 
einde der tijden leek aangebroken. Vandaar in de crypte de volledige 
weergave van wat er volgens de Apocalyps ging gebeuren als het Lam de 
zeven zegels zal gaan openen, met grote nadruk op de opening van het 
vijfde zegel. Het lijdt geen twijfel dat Gregorius meende dat hij of zijn 
kerk de volgende en laatste martelaar zou zijn . 

Ongeveer gelijktijdig met de beschildering van de voornaamste crypte 
werd Thomas Becket vereeuwigd in een zij crypte, de zogenaamde Becket
kapel. In de hoofdcrypte werd vooral Magnus vereeuwigd, maar op inte
ressante wijze. Zijn 'onthoofding' vindt plaats voor een altaar; daarvan 
is in geen geschreven vita sprake. Dat doet al denken aan de recente dood 
van Thomas Becket in de kathedraal van Canterbury. Bij de translaties 
is bovendien duidelijk te zien dat er van onthoofding geen sprake schijnt 
te zijn geweest, maar meer van 'scalpering', een soort van moord die zeer 
sterk aan die op Becket doet denken. Kortom - ik heb dit elders uitvoerig 
uiteengezet en verdedigd en sindsdien heb ik er geen kritiek op gekregen 
- de picturale weergave van het martyrium van de plaatselijke patroon en 
martelaar Magnus heeft de uiterlijke trekken van het martyrium van Tho
mas Becket aangenomen: een volgens mij opzettelijke vermenging van 
twee voor de paus op dat moment hoogst belangrijke vitae heeft hier plats
gehad in een tijd waarin dat goed uitkwam in de politiek en op een plaats 
- Anagni - waar de paus vaak zetelde, hoge kerkelijke feesten vierde en 
belangrijk bezoek ontving dat de fresco's naar waarde kon schatten, de 
boodschap ervan kon verstaan en dat de reminiscenties van de recente 

43. F.W.N. Hugenholtz a.o., 'The Anagni frescoes' 154-1 57 en de litera tuur a ldaar. 
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martelaar Thomas Becket in aan Magnus gewijde fresco's zeker met ge
mak ontwaarde. 

Vatten we dit samen. Omstreeks 1100, bij de herbouw van de kathe
draal, herontdekt men het bezit van een reliek, een heilige bisschop Mag
nus. Een kleine anderhalve eeuw later gaat men de crypte waar hij rust 
en waar intussen ook het lichaam van de heilige bouwheer-bisschop is bij
gezet, versieren, op een vrij laat moment voor crypte-versiering zeggen 
mij de kunsthistorici. Kern van het fresco-programma is dan het marte
laarschap en het wereldeinde; de opdrachtgever moet gezocht worden in 
de familie Conti, die in die tijd pausen en vele prelaten levert, die de wer
kelijkheid ziet in apocalyptische termen: Of Frederik 11 wordt overwon
nen of het einde der tijden is daar. Magnus is in dat programma de cen
trale heilige, martelaar in de strijd van paus tegen keizer, hij neemt trek
ken aan van Thomas Becket. De Magnus-hagiografie heeft een hoogte
punt bereikt. 

Daarmee naderen we de slotbeschouwing. Uit de late 12de- en vroege 
13de-eeuwse hagiografie is omtrent de echte Magnus niets te leren wat we 
uit de oudere vitae al niet wisten. Als bron voor de geschiedenis van Mag
nus is zij dan ook waardeloos. Als bron voor het denken van bepaalde 
kringen in de latere Middeleeuwen is ze echter waardevol, omdat zij 
helpt ons een beeld te vormen van de gedachten aan de curie toen die 
meende in een strijd op leven en dood gewikkeld te zijn met de wereldlij
ke vorst. In die strijd is de lokale, eerst nog wat schimmige heilige ge
bruikt. Zijn vita werd schriftelijk en picturaal aangepast, zodanig dat die 
een rol in de pauselijke propaganda kon gaan vervullen. 

Ik - en ik ben heus de eerste niet - hoop hiermee duidelijk gemaakt te 
hebben dat het loont de heiligenlevens ook op deze wijze te benaderen, 
dus niet met vraag: Wat leren ze ons omtrent de heilige? maar met de 
vraag: Wat leren ze ons omtrent de vereerders van de heilige, of liever 
nog: Wat leren ze ons omtrent de hagiografen die zulke vitae schreven en 
herschreven? Hun motieven tot schrijven en herschrijven achterhalen is 
een historische bezigheid die - paradoxaler kan het haast niet - van vol
strekt onbetrouwbare bronnen betrouwbare bronnen maakt. 

De illusie de Magnus-hagiografie nu te hebben behandeld met een op
lossing van alle inherente problemen koester ik niet. Wel meen ik een en
kel probleem te hebben opgelost. Vooral hoop ik te hebben duidelijk ge
maakt dat hagiografische problemen pas goed kunnen worden aangepakt 
wanneer de onderzoekers niet blijven ronddraaien in een zuiver hagiogra
fisch cirkeltje. Het is van belang het genre hagiografie in een wijdere con
text te bestuderen en elk hagiografisch produkt zowel te beschouwen als 
iets dat past in een eeuwenoude traditie als als iets dat telkens opnieuw 
een produkt is van zijn eigen tijd en aan die tijd gebonden behoeften. 
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