De heilige Corona in corona-tijden

Toen de wereld werd opgeschrikt door de uitbraak van het Corona-virus werd de heilige
Corona aan de vergetelheid ontrukt. Haar Latijnse naam Corona heeft als Griekstalig
equivalent Stephania, dat ook ‘gekroonde’ betekent. Met het influenzavirus, dat met een
krans of kroon omringd is, heeft de heilige op het eerste gezicht niets van doen behalve de
naam. Maar bij nadere beschouwing blijkt er toch een connectie te zijn.
Volgens de Byzantijnse kalender wordt op 11 november de feestdag van Corona gevierd.
Corona (161-177) verzorgde de Romeinse soldaat Victor na zijn gruwelijke marteling. Of zij
een echtpaar waren is de vraag, maar zeker is dat beiden vanwege hun christelijke
overtuiging werden gedood: Victor werd onthoofd en Corona tussen twee palmen
vastgebonden en vervolgens gespleten. In een visioen legden engelen een kroon op het
hoofd van Corona.

11 november in het Menologion van Keizer Basilius II, Constantinopel, ca. 1000 - Vaticaan

De relieken van Corona zijn in 997 door de Duitse keizer Otto III (die de zoon was van
keizer Otto II en de Byzantijnse prinses Theophano) vanuit Rome naar Aken overgebracht.
Daar vonden zij een rustplaats in een tombe onder een platte steen in de Dom van Aken. In
1910 werden de relieken ontdekt en kreeg edelsmid Bernhard Witte de opdracht een
schrijn te maken, die zou herinneren aan de Byzantijnse afkomst van de keizer. Twee jaar
lang werd door Witte met 45 medewerkers aan de gouden kruiskoepelkerk gewerkt. Het
gevaarte is maar liefst 93 centimeter hoog en 100 kilo zwaar. De schrijn moet Corona delen
met de relieken van Leopardus, die in 994 door Otto III naar Aken waren overgebracht. Hoe
bijzonder en kostbaar de gouden kerkschrijn ook was, zij verdween uit het zicht in de
krochten van de Dom. Tot dit jaar. Na een grondige restauratie werd de schrijn op 25
maart in de Maria-kapel geplaatst, waar Corona door talloze pelgrims wordt bezocht om
het einde van de Corona-epidemie af te smeken.

Schrijn voor Corona en Leopardus,
Bernhard Witte, 1911-1912 – Dom van Aken

En dat Corona succes kan hebben blijkt uit eerdere wonderen. Na het bezweren van de
plaag van 1348 in Siena op voorspraak van Corona en Victor werd als dank een altaar
geschilderd met de aanbidding van de herders (Bartolomeo Bulgarini, Fogg Art Museum
Harvard) met twee zijluiken met Corona en Victor (Meester van de Palazzo Veneziano
Madonna, Staatsmuseum voor Kunst Kopenhagen). En zo werd Corona de heilige voor het
afwenden van pest en plaag.
Ook zijn er plaatsen naar Corona genoemd, waar zij als pestheilige grote verering genoot.
In 1599 werd een Corona-beeld gevonden in de bossen bij
Arget-Sauerbach in Duitsland. Op de vindplaats werd na enig
gesteggel een kapel gebouwd, maar die moest in 1807
afgebroken worden. Bedevaartgangers vierden namelijk ter
plekke zo uitbundige feesten, dat zij ziek werden. De stenen
van de kapel gebruikte een boer om een varkensstal te
bouwen. Helaas stierf zijn veestapel aan de varkenspest.
Dus de stal werd afgebroken en de kapel herbouwd. Vanaf
1820 stond Corona weer in haar kerkje in het inmiddels als
Sankt Corona bekend geworden gehucht en geneest zij
mensen en vee van besmettelijke ziektes.
Dezelfde beschermingstaak tegen veepest, onweer en
misoogsten vervult Corona in het dorp Sankt Corona ten
zuiden van Wenen. Het is dus zo gek nog niet om de heilige
Corona letterlijk van stal te halen om haar te vragen de
Corona-pandemie te beëindigen.
Heilige Corona, Meester
van de Palazzo Veneziano
Madonna, ca. 1350
Staatsmuseum voor Kunst
Kopenhagen

Désirée Krikhaar
Oktober 2020
Terug naar de Helikon homepage

