
 

 

 FELIX 
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Latijns bijvoeglijk naamwoord: 'vruchtbaar', 'voorspoedig', 'gelukkig'. 
* 
Felix van Zürich, Zwitserland; martelaar met Regula en Exuperantius; † ca 300. 
Feest 11 september. 
De schrijver van hun legende, die pas in de 9e of 10e eeuw werd geschreven, legt verband met de marteldood in 286 
of 287 van het Thebaanse legioen onder leiding van Sint Mauritius te Agaunum, in het zuid-westen van Zwitserland 
(= het huidige Sankt-Moritz). Felix was een officier uit dat legioen die tezamen met zijn zus Regula en hun bediende 
Exuperius ontkwam aan het bloedbad. Ze vluchtten de bergen in. Daar bouwden ze in Glarus een St-Michaëlskapel. 
Uiteindelijk werden ze toch door de opsporingsdienst van de keizer achterhaald. Ze werden opgepakt, verhoord, 
gemarteld en op een eilandje in de Limmat ter dood gebracht. Op die plek zou later de Waterkerk van Zürich verrijzen. 
Tot verbijstering van de aanwezigen stonden de doden weer op, namen hun hoofd in de handen en wandelden er zo 
nog veertig mijl mee de heuvel op. Daar werden ze begraven. Boven hun graf werd een kapel en later een klooster 
gebouwd, het Grossmünster in Zürich. 
Vanouds gelden Felix en Regula als de stadspatroonheiligen van Zürich. Zo staan ze dan ook afgebeeld op het oudst 
bekende zegel van de stad. Van heinde en ver kwamen bedevaartgangers om hun relieken te vereren. In de loop der 
tijden zijn er stukjes van verspreid geraakt over heel Zwisterland: Rheinau, Zurzach, Wettingen, Basel, Aarau, 
Herzogenbuchsee, Muri, Inwil, Luzern, Wolfenschiessen, Engelberg, Andermatt, Steinen, Ägeri, Einsiedeln, 
Richterswil, Männedorf, Glarus, Rüti, Chur, Regulastein (hier dankt het dorpje zelfs zijn naam aan de martelares), 
Wattwil, Pfäfers, Walenstatt, Liechtensteig, St-Gallen, Niederglatt, Sulgen, Kybirg, Embrach und Gachnang. De 
belangrijkste relieken bevinden zich in Andermatt. Maar er zijn ook relieken terecht gekomen in veel verder afgelegen 
plaatsen, zoals in Trier. 
Het is opvallend, dat hun nagedachtenis onder de Reformatie in verhouding weinig heeft geleden. Zo noemde de grote 
Reformator Zwingli een van zijn dochters nog Regula, naar de heilige van de stad. En dat, terwijl de heiligenverering 
officieel door de Reformatie werd afgewezen. 
Zij worden afgebeeld met het hoofd in de hand. 
* 
Felix van Cordova, Spanje; martelaar met zijn medepriesters Fandila & Anastasius; † 853. 
Feest 13 juni. 
Onze kennis van Fandila, Anastasius en Felix hebben we te danken aan ene Eulogius. Deze Eulogius was priester in 
Cordova ten tijde van de overheersing der Muselmannen. De Emir, Abd-Al-Rahman II, stonden wel vrijheid van 
godsdienst toe, maar geen bekeringswerk. Toch braken er in het jaar 850 te Cordova vervolgingen uit. De bisschop viel 
af en pleitte tegen zijn gelovigen. Velen werden gevangen gezet en met de dood bedreigd, onder wie ook Eulogius. Hij 
schreef daarop in de gevangenis een boekje, geheten 'Aansporing tot het martelaarschap': de boodschap was dat je in 
ieder geval niet van je geloof moest afvallen, je medegelovigen en God niet moest verraden en je eigen eeuwig geluk 
niet prijsgeven. Het - relatief korte - lijden van deze tijd zou niet opwegen tegen de eeuwige beloning, zo ontleende hij 
aan Paulus. In feite was dit boekje bestemd voor twee vrouwen: Flora en Maria, die inderdaad werden onthoofd op 24 
november 851. Deze twee martelaressen hadden vlak voor hun dood beloofd dat zij bij aankomst in de hemel zouden 
bidden voor de vrijlating van de medechristenen. Inderdaad werden de anderen binnen een week na hun dood in 
vrijheid gesteld. Toch ondergingen nog een aantal gelovigen in de jaren daarna de marteldood: tot hen behoren 
Gumismundus en Servus-Dei; Aurelius en Felix, elk met zijn vrouw; Christoforus en Levigild; Rogelus en Servio-Deo, 
allen gedood in 852 nog onder Abd-Al-Rahman. In 853 werd deze opgevolgd door zijn zoon Mohammed. Hij zette de 
lijn van zijn vader door. In datzelfde jaar 853 reeds stierven de marteldood de monnik Fandila, Anastasius, Felix en 
drie vrouwen die hun leven als maagd aan God hadden toegewijd: Digna, Columba en Pomposa.  Het was Eulogius 
die deze mensen bijstond in hun laatste momenten. Hij heeft dan ook hun namen opgetekend en hun verhaal 
opgeschreven in een boekje, getiteld 'Gedenkboek der Heiligen'. 
* 
Er zijn nog tientallen andere zaligen en heiligen die Felix heten. Onder wie: Felix van 
Cantalice ofm.cap., Italië; kloosterling; † 1587; feest 18 mei. Felix I, Rome, Italië; paus; † 
273 (of 274); feest 30 mei & + 30 december. Felix II, Rome, Italië; paus; † 365; feest 29 juli 
& + 22 november. En vele anderen. 

 


