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Uiteraard proberen de auteurs de ontwikkeling
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van Christina op zich te nemen. Hij stelde haar

de verspreiding van haar Latijnse vita in kaart

gedrag voor als religieus geïnspireerd en voorzag

gebracht wordt, merken we immers dat het

haar van profetische gaven. Dit leverde deze

hoofdzakelijk mannen waren die haar levensverhaal

eenvoudige vrouw uit Sint-Truiden de status van

lazen of hoorden voorlezen in de refter tijdens

heilige op. Haar voortdurende populariteit dankte

de maaltijden. Dit druist in tegen de verwachting

ze aan de opmars van de lekenheiligheid in de late

dat het beschrijven van de lotgevallen van een

middeleeuwen en aan de invloedrijke autoriteit van

vrouwelijke lekenheilige in eerste instantie

de auteur van haar levensbeschrijving.

voor vrouwelijke leken of religieuzen bedoeld

De afgelopen decennia ging de aandacht

was. Hier speelt evenwel het onderscheid

hoofdzakelijk naar de historiciteit van Christina’s

tussen Latijnse en volkstalige beschrijvingen

leven en de al dan niet gender-gerelateerde

van Christina’s leven. Deze laatste categorie

typologische kenmerken van haar heiligheid.

vinden we in grotere aantallen terug in religieuze

Suzan Folkerts vertrekt van een ander

vrouwengemeenschappen dan de Latijnse versies.

uitgangspunt en neemt in deze studie de volledige

In hoofdstuk drie wordt dieper ingegaan op

tekstoverlevering van Christina’s vita onder de loep

de verering van cisterciënzerheiligen binnen en

vanaf het ontstaan ervan in 1232 tot de vijftiende
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