
Paus Innocentius VIII: Genua, 1432 - Rome, 25 juli 1492 
Hij werd op 29 augustus 1484 tot de 213e paus gekroond. Zijn naam is verbonden aan de instelling 

van de heksenvervolging. 

 
Paus 

Periode : 1484-1492 

Voorganger: Sixtus IV 

Opvolger: Alexander VI 

Giovanni Battista Cibo werd na een roerig studentenleven in 1467 bisschop van Savona en in 1473 

kardinaal. In een turbulent Rome, waar Rodrigo Borgia (de latere Alexander VI) en Giuliano della 

Rovere (de latere Julius II) elkanders kandidatuur bestreden, wist hij zich op 29 augustus 1484 tot 

opvolger van paus Sixtus IV te laten kiezen. 

 
Rodrigo Borgia (de latere Alexander VI) 



 
Giuliano della Rovere (de latere Julius II) 

 
Paus Sixtus IV 

In het buitenland erkende hij Hendrik VII (de eerste Tudor) als koning van Engeland. Sultan Bajezid II 

dwong hij tot onderhandelingen door het gijzelen van diens opgekochte broer Djem (1489). 



 
Hendrik VII 

 
Sultan Bajezid II 

Innocentius VIII verbond zijn naam aan één van de opvallende fenomenen van die tijd: de 

heksenvervolging. In 1484 had hij met zijn bul Summis desiderantes affectibus hiertoe het licht op 

groen gezet. De bul omschreef tot in de details hoe de schuldigen moesten worden gevonden, hoe 

de processen moesten worden gevoerd en welke straffen moesten worden voltrokken. Twee 

Dominicanen, Heinrich Institor (Kraemer) en Jakob Sprenger zagen in deze bul een vrijbrief voor hun 

Malleus maleficarum, de "Heksenhamer" die in 1486 verscheen. Op grond van dit werk meenden 

velen dat er actief naar heksen gespeurd moest worden. 



Een (vervalste) oorkonde beweert dat Innocentius voor zijn wijding (1467) huwde met Eleonora, 

dochter van Nicola Capece-Galeota uit Napels. Hij had inderdaad kinderen, maar bij een andere - nog 

niet geïdentificeerde - Napolitaanse schone. Zijn twee (andere bronnen zeggen veertien) kinderen 

werden voor zijn diakenwijding verwekt, voordat hij de geestelijke stand vervoegde en nog een 

jongeman was. Mogelijk verwekte hij als student en jonge edelman in korte tijd nog twaalf kinderen 

bij andere vrouwen. 

Zijn oudste zoon Franceschetto Cybo ( 1450-1519, verwekt door 18-jarige Giovanni Battista Cibo ) 

huwde met een telg uit de Medici-dynastie, zijn vader was als bisschop van Savona de kerkelijke 

bedienaar. 

Op zijn sterfbed poogde men wellicht de paus te redden met wat misschien de eerste 

bloedtransfusie was. Donoren zouden volgens de legende drie 10-jarige herdersjongetjes zijn, die alle 

drie overleden, waarschijnlijk door een te groot bloedverlies. De arts zou een Jood zijn geweest die 

de drie jongetjes als bloedbron zou hebben gebruikt, volgens Stefano Infessura, een telg uit de 

rivaliserende Colonna-familiedynastie. 

Of hun bloed ook echt in de aders van de paus werd gebracht blijft twijfelachtig, de bronnen zijn 

meervoudig interpretabel. De legende wordt door veel geschiedkundigen afgewezen als mythe zoals 

de rituele moord, de Colonna's zouden Innocentius VIII als bondgenoot van een "joodse arts en 

kindermoordenaar" hebben willen neerzetten. 

 

Innocentius VIII ligt begraven in de Sint-Pieter. Hij werd opgevolgd door Alexander VI. 

 
Sint Pieter: Vaticaanstad 


