
LEGENDES VAN GOUD

Je moet er goed voor kijken, maar tussen de vele beelden die de St. Janskathedraal in den Bosch 
sieren staat een beeld van een engel met een mobieltje aan haar oor. Dit beeld is geplaatst tijdens de 
restauratie van de kathedraal in 2012.
In geval van nood, zorgen of een bezwaard gemoed  kun je met de engel bellen. Haar gsm-nummer:
06-26347470.
In tijden van voorspoed en welvaart denken we al snel dat we het allemaal zelf kunnen en niemand 
nodig hebben. 
Wanneer het moeilijker gaat en er een crisis is blijkt het toch fijn om  ergens te kunnen schuilen, 
bescherming te zoeken en het gevoel te hebben dat er een engel op onze schouder zit.

Onze christelijke voorouders hadden dat goed in de gaten en spraken over beschermengelen, 
schutspatronen, naam- en patroonheiligen. 
Er zijn spannende, romantische, ontroerende, gruwelijke en bloedstollende verhalen aan deze 
heiligen verbonden. Vanaf de eerste eeuwen doorverteld van generatie op generatie werden ze pas 
aan het einde van de 13e eeuw opgeschreven door de uit Genua afkomstige Jacobus de Voragine. 
Na zoveel eeuwen van vertellen is de historische authenticiteit van deze verhalen misschien 
discutabel en zijn er spectaculaire en ongeloofwaardige details aan toegevoegd. Jacobus noemde 
zijn verhalen dan ook de 'Legenda Aurea' : de 'Gouden Legendes'.

Net zoals de moderne mens  genoten de mensen uit de middeleeuwen van sensationele, 
fantasievolle en moraliserende vertellingen.
Het geloof in ongeloofwaardige verhalen is van alle tijden. Misschien horen zulk soort 
geschiedenissen bij ons. Om onze verbeelding te stimuleren, om ons in te leven in een andere en 
betere wereld, om ons even te onttrekken aan onze dagelijkse zorgen en beslommeringen. 
Wat dat betreft is de literatuur van de heiligenlegendes vergelijkbaar met de verhalen uit de 
klassieke mythologie, de sprookjes,  de volksverhalen en sagen.
 



De 'Legenda Aurea' was gedurende vele eeuwen
een gekende en populaire uitgave. 
De legendes werden verteld en uitgelegd tijdens de
preken van de priesters en in het onderwijs. 
Het dagelijkse werk en de vaste feestdagen stonden
in het teken van de heiligen. 
In de samenleving waren de heilig verklaarde
christenen, ondanks dat ze al lang geleden
gestorven, gemarteld en gedood werden, een vaste
aanwezigheid en levende waarde.
In de beeldende kunst, vanaf het ontstaan van het
christendom tot diep in de 17e eeuw, nemen de
legendes van de sleutelfiguren uit het christendom
een prominente plaats in. Om deze kunst beter te
begrijpen en er meer van te kunnen genieten is
enige basiskennis wel belangrijk.

Het is confronterend om je bewust te worden van de eenvoudige logica van de middeleeuwse mens.
Terwijl wij altijd maar weer discussies aangaan, tegenwerpingen opvoeren, mitsen en maren en het 
nooit eens worden dachten zij onweerlegbaar en rechtlijnig,  zij associeerden moeiteloos en 
twijfelden niet aan hun conclusies. 
Er werd een direct verband gelegd tussen de aard van de martelingen en de dood van de christelijke 
heiligen en hun status van beschermer en patroon: 
-bij de heilige Appolonia werden haar tanden uitgetrokken: zij werd de beschermheilige tegen 
tandpijn en de schutspatroon van de tandartsen.
-heb je last van nier- of galstenen dan wend je je tot de heilige Stefanus, die (als eerste martelaar) 
gestenigd werd. (Zie mijn vorige bijdrage over het Lam Gods).
-de heilige Agatha weigerde te trouwen omdat zij enkel God wilde dienen. Omdat ze in dat geval 
haar borsten niet meer nodig had werden die afgesneden. Zij is de helpster van vrouwen met 
borstkanker. Haar welgevormde borsten deden ook denken aan de vorm van de broden uit die tijd,  
waardoor zij tevens de schutspatroon van de bakkers werd.
-in het Groeningemuseum in Brugge hangt een akelig schilderij, geschilderd als een stripverhaal:de 
heilige Laurentius wacht een breed scala aan martelingen alvorens hij onthoofd wordt: hij wordt o.a.
op een vuurtje geroosterd, maar ook worden zijn ingewanden met een ingenieus molentje, een 
touwtje en een soort vishaakje uit zijn lichaam gedraaid. Laurentius is de schutspatroon van de 
smeden en helper van mensen met darmproblemen.

De gouden legendes worden tot op de dag van vandaag nog op een eigentijdse wijze ingevuld:-
Clara was een volgeling van St. Franciscus. Zij had regelmatig visioenen waarbij ze in een helder 
licht hemelse taferelen zag. (Clara: ‘Ciaro’, is: klaar, helder, duidelijk….) In 1958 werd zij door 
paus Pius XII als patrones van de televisie en een helder beeld verklaard)
-de kerkgeleerde Isidorus, die leefde van 560 tot 636, is in de rij van heiligen misschien de minst 
spectaculaire en opwindende. Hij schreef graag geleerde boeken en was de samensteller van de 
eerste encyclopedie: de twintigdelige ‘Etymologiae’. In 2002 benoemde paus Johannes II hem tot 
beschermheilige van het internet
-Sebastiaan was een jonge, goedgebouwde en sterke Romeinse soldaat. Zoals vele andere Romeinse
soldaten bekeerde hij zich gedurende de christenvervolgingen. Dat ging natuurlijk niet zo maar: hij 
werd naakt vastgebonden aan een boom en doorzeefd met pijlen. In de traditie is hij de patroon van 
de boogschutters en de schuttersgildes. Maar sinds enige tijd is hij ook (zonder instemming van de 
paus) als beschermer geadopteerd door de homobeweging. Dit vanwege zijn mooie lichaam en de 
erotische symboliek van de pijlen.



In 177 n Chr. was zij net 17 jaar, een jong  meisje. Zij was verliefd op Victor, een jonge Romeinse 
soldaat. De Christenen die hij vervolgde imponeerden hem, hij bekeerde zich en sloot zich bij hen 
aan. De Romeinen namen hem gevangen, zijn ogen werden uitgestoken. Ze probeerden hem te 
vermalen tussen twee molenstenen, maar op een miraculeuze wijze verbrijzelden de stenen.
Uiteindelijk werd hij onthoofd.
Het meisje stond hem bij, zij verzorgde zijn wonden,
sterkte hem in zijn geloof, gaf hem hoop en was bij
zijn executie. 
Na de dood van haar geliefde was zij aan de beurt.
Het moet gezegd: de Romeinen waren in vele
opzichten inventief en vernieuwend, zo ook op het
gebied van martelingen en executies. 
Het meisje werd aan twee met touwen neergebogen
palmbomen vastgemaakt. De touwen werden
doorgesneden waardoor zij gekatapulteerd en
verscheurd werd. 
Zij had een mooie naam: Corona



De twee geliefden werden al in de vroege middeleeuwen heilig verklaard.
Victor werd de patroon van de oogartsen en de molenaars. Zijn attribuut is het zwaard waarmee hij 
onthoofd werd, het duidt ook op zijn leven als soldaat.
(Sommigen van jullie herinneren zich Victor van de mooie kerk, die aan hem gewijd is in Xanten. 
De kerk die gebouwd is van de restanten van de nabijgelegen Romeinse nederzetting).
Corona, haar officiele naam: ‘de heilige Corona van Egypte’, -waar zij waarschijnlijk geboren is, 
werd schutspatroon van de houthakkers. Zij was, en is nog steeds, populair in Oostenrijk en 
Beieren. Daar werd zij ook de schutspatroon voor geldzaken, vanwege de aldaar gebruikte 
munteenheid, de kroon. 
In veel dorpen werd, en wordt, haar hulp ingeroepen bij ziektes onder dieren en het vee. 
Otto III, de kleinzoon van Karel de Grote, verwierf in 996 haar stoffelijke resten en bracht die over 
naar de de kerk van Aken. 
Corona betekent kroon of krans. Zij wordt dan ook afgebeeld met een kroon en een palmtak, 
symbool van de overwinning.
De dag waarop zij herdacht wordt is over enkele weken, op 14 mei.
Noteer deze datum in jullie agenda. Het zal me niet verbazen wanneer dit dappere meisje de 
schutspatroon van onzichtbare virussen wordt.


