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Ziekte, genezing en het lichaam van de 
heilige 

 
4.1 Inleiding 

Heiligheid was het zuivere zielenheil, volledige deelname aan de goddelijke 
genade.1 Desondanks kon in de juridische procedure ter beoordeling van hei-
ligheid ook het lichaam relevante tekens opleveren. Het zielenheil was in de 
zestiende eeuw tegelijkertijd de vaste tegenhanger en de vaste metgezel van 
lichamelijke gezondheid. De ziel bevond zich in het geestelijke domein en het 
lichaam maakte deel uit van de wereld. Toch weerspiegelde het voorkomen van 
het lichaam de staat van de ziel.2 Zielzorg was het domein van geestelijken, 
terwijl de zorg voor het lichaam over het algemeen voor rekening kwam van 
medisch onderlegde vakmensen. De grenzen tussen de competenties van deze 
werkvelden waren echter niet scherp getrokken. Zoals deelnemers aan de 
discussie over de verering van niet-gecanoniseerde heiligen verschillende 
opvattingen hadden over het publieke dan wel het private karakter van de 
cultus, zo botsten ook de ideeën over collectieve en individuele verantwoorde-
lijkheid voor het lichamelijk heil en het zielenheil. 
 Gallonio keerde zich af van collectieve maatschappelijke ambities met 
betrekking tot de gezondheid, ten gunste van het individuele zielenheil. Hij 
volgde hierin zijn spirituele vader Neri en de oosterse asceten die volgens hem 
model hadden gestaan voor zijn leermeester. Hoewel hij als geestelijke zo veel 
mogelijk aandacht schonk aan de ziel, moest hij toch herhaaldelijk uitspraken 
doen over het lichaam. De Vita van Neri laat zich lezen als een catalogus van 
ziektes en lichamelijke ongesteldheden. Genezing volgde steeds tegen alle 
verwachting in en was het gevolg van een onvoorwaardelijk geloof in de al-
macht van God en in de bemiddeling van Neri. De patiënten vertoonden symp-
tomen die volgens de gangbare kennis over het menselijke lichaam en de 

                                                 
1 Anna Benvenuti e.a., Storia della santità nel cristianesimo occidentale (Rome 2005) 30; in 
de woorden van Angelo Rocca: ‘[..] Beati omnes in caelo existentes, sancti dicuntur, req. ipsa 
sunt, quia in sanguine Agni immaculati à suis peccatis mundati olim fuerunt, [..]’ (‘[..] alle 
zaligen die in de hemel vertoeven, worden heiligen genoemd, en zijn het hierom, omdat ze 
zijn schoongewassen van hun zonden in het bloed van het Lam, [..]’), Angelo Rocca, De 
sanctorum canonizatione commentarius (Rome, Facciotti, 1601) 4. 
2 Philip A. Mellor en Chris Shilling, Re-forming the body: religion, community and moder-
nity (London etc. 1997) 35-41, 68-72, 78-80; Michael Camille, ‘The image and the self: 
unwriting late medieval bodies’ in: Sarah Kay en Miri Rubin ed., Framing medieval bodies 
(Manchester 1994) 62-99, aldaar 68-77; Roberta Gilchrist, ‘Medieval bodies in the material 
world: gender, stigma and the body’ in: Kay en Rubin, Framing medieval bodies, 43-61, 
aldaar 43-47, 58-61; André Vauchez, Sainthood in the later Middle Ages transl. Jean Birrell 
(Cambridge etc. 2005 [Rome 1981]) 427-443. 
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natuur uitwezen dat de ziekte fataal was. Menselijk inzicht, in dit geval medi-
sche scholing, was echter feilbaar. De symptomen bleken op iets anders te 
duiden, namelijk de superioriteit van geloof en lijdzaamheid ten opzichte van 
het vermogen van de mens het lot in eigen handen te nemen. Gallonio neemt 
in het levensverhaal van zijn geestelijke leidsman regelmatig stelling tegen de 
vergeefse ambities van medici die hij zelf kende. Afhankelijk van het publiek 
waarop Gallonio zich richtte, legde hij de nadruk op rationele verantwoording 
van zijn beweringen (in de Latijnse editie), of op de emotionele uitwerking 
ervan (in de Italiaanse editie).3 
 Dit menselijke onvermogen tot een juiste diagnose van lichamelijke 
gebreken staat in contrast tot de medische reactie op de onverklaarbare afwij-
king van Neri. Vaak verschilden medische deskundigen over lichamelijke 
processen scherp van mening, maar over een ding waren ze het eens: de hart-
streek van Neri was een miraculeus fenomeen, toe te schrijven aan de almacht 
van God. Terwijl medici in Gallonio’s Vita bij wondergenezingen altijd passieve 
toeschouwers blijven, treden ze ineens op de voorgrond wanneer zij het won-
derlijke lichaam van de heilige zelf onderzoeken. 
 

4.2 Zielenheil versus lichamelijk heil 
Lijden kon overal en te allen tijde plaatsvinden. Gallonio beschrijft hoe Neri in 
1557 met enkele volgelingen het plan opvatte om naar ‘Indië’ te vertrekken en 
daar als missionaris de verschrikkingen, het gevaar en de ellende te doorstaan 
die hoorden bij het verspreiden van het geloof. Om zich ervan te vergewissen 
dat hun voornemen overeenstemde met Gods wensen, vroeg Neri raad aan de 
cisterciënzer monnik Agostino Ghettini, die zich in gebed op de kwestie bezon. 
De monnik kreeg een visioen waarin Johannes de Evangelist tot hem ver-
scheen en vertelde dat Neri de stad Rome als zijn Indië diende te beschouwen. 
Hier waren voor Neri en zijn volgelingen voldoende zielen te winnen. De 
fonteinen van de abdij waar Ghettini zat te bidden, de Tre Fontane, hadden 
tijdens het visioen een bloedrode kleur aangenomen. Volgens de monnik 
betekende dit dat de inwoners van Rome stormachtige gebeurtenissen tege-
moet konden zien.4 Het verhaal van Ghettini suggereert met apocalyptische 

                                                 
3 Waar ik in het hiernavolgende alleen de Italiaanse editie citeer, Antonio Gallonio, Vita del 
beato padre Filippo Neri fiorentino fondatore della Congregatione dell’Oratorio (Rome, 
Zanetti, 1601), wijkt de tekst hiervan niet significant af van de Latijnse editie, Idem, Vita 
beati patris Philippi Nerii Florentini Congregationis Oratorii fundatoris in annos digesta 
(Rome, Zanetti, 1600), tenzij expliciet vermeld. 
4 ‘Hora udito il Religioso Monaco (per ritornare all’historia) l’animo di Filippo intorno à 
impresa sì grande, pigliato tempo alla risposta raccomandò ferventemente il negotio al 
Signore, e ritornato à lui Filippo (come era semplice e puro) narrogli, che orando, San 
Giovanni Evangelista suo divoto gli era apparso, il quale gli haveva detto, che l’Indie sue 
erano Roma, dove voleva il Signore servirsi dell’opera, e buona volontà sua, e de’suoi allievi 
per la salute di molti; dissegli anco di haver veduta l’acqua delle tre fontane in color san-
guigno mutata tutta, il che significava che tosto doveva venire alla Città qualche tribula-
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ondertonen dat Neri de stad Rome als zijn missiegebied kon beschouwen. Hij 
hoefde niet de wildernis van Azië of Amerika op te zoeken om verdorven 
geesten bekeren en in dienst van God pijnlijke beproevingen te ondergaan.5 

De middeleeuwse christelijke moraal vatte lichamelijke arbeid op als 
een pijnlijke straf.6 Dit kan ook worden omgekeerd: het ondergaan van pijn is 
een vorm van arbeid. Door zich geduldig en gelijkmoedig te onderwerpen aan 
door God gezonden kwellingen, beoefent het slachtoffer de deugd van de 
patientia. Tommaso Bozio beschouwde patientia als een van de tekens van de 
ware kerk van God.7 Angelo Rocca schreef een boekje over de patientia als de 
belangrijkste deugd. Gregorius de Grote had volgens hem uitgelegd dat de 
deugd van de lijdzaamheid weliswaar niet de bron was van alle andere deugden, 
maar wel de deugd die obstakels voor andere deugden uit de weg ruimde. Wie 
geduldig kon lijden, voorkwam een hele keten aan ondeugden. Doordat er geen 
melancholie zou optreden, zou deze ook niet kunnen leiden tot woede, haat en 
onrecht. Patientia stond zo aan de basis van een goed christelijk leven.8 

Godsvruchtige personen zochten het lichamelijke lijden op, door te 
gaan bekeren in vijandig gebied, door zich langdurig eten en drinken te ont-
houden, door zich bloot te stellen aan besmettingsgevaar tijdens de verzorging 
van zieken. Wie het martelaarschap niet onderging tijdens een christenvervol-
ging, kon zichzelf aan een soort martelaarschap onderwerpen in het alledaagse 

                                                                                                                   
tione, la qual cosa, come e’disse, gli haveva similmente l’Apostolo palesata.’ Gallonio, Vita del 
beato padre, 56-57. 
5 Het voornemen van Neri en zijn volgelingen naar ‘Indië’ te trekken en het visioen van 
Ghettini zijn uitvoerig besproken in Gennaro Cassiani, ‘Padre Filippo e le “Indie”. Alle radici 
del progetto missionario dell’Oratorio’, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 62 (2008) 47-
80. Cassiani betoogt dat ‘Indië’ in dit geval op Amerika sloeg en niet op Azië, omdat Neri van 
huis uit in nauwer contact stond met de dominicanen dan met de jezuïeten, en in 1557 de 
Brevissima relacion de la destruycion delas Indias van de dominicaan Bartolomé de las Casas 
in zijn bezit zou kunnen hebben gehad. Aangezien dit laatste speculatie is en Neri en andere 
oratorianen in ieder geval ook werken van jezuïeten over Azië en Amerika hebben gehad, 
lijkt het mij een onuitgemaakte zaak welk continent de oratorianen in gedachten hadden. 
Zie ‘Benemeritorum de Vallicellana Bibliotheca Congregationis Oratorii Romani Eorum 
scilicet, qui suis Testamento relictis libris illam locuplentem reddiderunt Aeternum Posteris 
Monumentum’, BibVal Ms. P.206. Zie voor het gebruik in de zestiende eeuw van ‘le nostre 
Indie’ als metafoor voor missiegebied in de eigen thuisregio Adriano Prosperi, Tribunali della 
coscienza: inquisitori, confessori, missionari (Turijn 1996) 551-568. Voor de reputatie van 
Agostino Ghettini als profeet: Giovanni Incisa della Rocchetta en Nello Vian ed., Il primo 
processo per San Filippo Neri nel Codice Vaticano Latino 3798 e in altri esemplari 
dell’archivio dell’Oratorio di Roma (Vaticaanstad 1957-1963) III, 29-31 [D. Pressuri]. 
6 Le Goff en Truong vermelden de middeleeuwse semantische connectie tussen ‘werken’ en 
‘pijn lijden’. ‘Labor’, in tegenstelling tot ‘opus’, betekende ‘werk’ met de connotatie van straf 
en boetedoening. Jacques le Goff en Nicolas Truong, De geschiedenis van het lichaam in de 
Middeleeuwen Théo Buckinx vert. (Amsterdam 2004 [Parijs 2003]) 67-69. 
7 Ik heb gebruik gemaakt van de editie Tommaso Bozio, De signis ecclesiae Dei libri XXIIII 
(Keulen, Gymnicus, 1592-’93) I, 831-844 (de eerste editie was Tommaso Bozio, De signis 
Ecclesiae Dei I Libri 24 en II Libri 12 (Rome, Bonfadini, 1591)).  
8 Angelo Rocca, Discorso intorno alla virtù della pazienza (Rome, Accolti, 1588) 6-7. 
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leven.9 Niet alleen veronachtzaming van het eigen lichaam, maar zelfs het 
actief bewerkstelligen van lichamelijk lijden was een vast onderdeel van de 
spirituele oefeningen van het Oratorium. Neri liet zijn volgelingen zichzelf drie 
keer per week geselen met touwen.10 Een goed christen moest zijn lichaam 
actief kastijden, terwijl God zijn lichaam behoedde voor verval. Hoe beter de 
christen, hoe groter zijn lijden, en hoe gaver zijn lichaam uiteindelijk zou 
blijven. Hoezeer Gallonio ook afkerig was van het menselijke lichaam, hij 
ontkwam er niet aan woorden vuil te maken aan lichamelijke gebeurtenissen. 

Ziekte was een zeer veel voorkomende lichamelijke beproeving. Wan-
neer Gallonio schrijft over de gebrekkige gezondheid van Neri suggereert hij 
een heilzame functie van ziekte, vergelijkbaar met martelaarschap. De Floren-
tijnse priester werd zeer regelmatig ziek. God stelde hem op die manier, aldus 
Gallonio, dagelijks opnieuw in de gelegenheid gouden kronen te verwerven.11 
De kroon is de beloning voor diegenen die het martelaarschap hebben onder-
gaan. De formulering doet denken aan het voorbeeld van Antonius de Abt, 
zoals beschreven door Athanasius van Alexandrië, een van de vitae uit de laat-
antieke mystiek uit het oostelijke Middellandse Zeegebied waar Gallonio in de 
Vita van Neri regelmatig naar verwees. Nadat Antonius tijdens de christenver-
volgingen van Maximinus (311) aan de dans was ontsprongen, anders dan 
bisschop Petrus van Alexandrië, die was ‘gekroond door de glorie van het 
martelaarschap’, verdiende de abt in zijn eigen klooster dagelijks ‘het marte-
laarschap van het geloof en het geweten’, waarbij hij zichzelf aan steeds stren-
gere vasten en wakes onderwierp.12 Zo kreeg ook Neri, volgens Gallonio, bijna 
dagelijks de kans een beetje bij te dragen aan zijn uiteindelijke glorie in de 
Heer, zonder dat heidenen of ketters hem uit haat jegens zijn geloof ombrach-

                                                 
9 Het verwerven van de beloning van het martelaarschap zonder strict genomen het marte-
laarschap te ondergaan is besproken door Cyprianus, zie Benvenuti e.a., Storia della santità, 
43-45. Het vrijwillig de dood tegemoet treden tijdens de uitoefening van christelijke naas-
tenliefde, door bijvoorbeeld de verzorging van zieken tijdens een dodelijke epidemie, het 
zogenaamde martyrium caritatis, is regelmatig onderwerp van debat geweest maar kerk-
rechtelijk uiteindelijk geen alternatief geworden voor het canonieke martelaarschap. Anna 
Egidia Catenaro, Il concetto di martirio e la valutazione delle prove nelle cause dei Santi 
(Rome 2004) 32-37. 
10 Piero Camporesi, The anatomy of the senses. Natural symbols in medieval and early 
modern Italy (Oxford 1994 [Milaan 1985]) 64-72, 148-157, 169-181; Carlo Gasbarri, 
L’Oratorio filippino (1552-1952) (Rome 1957) 31-32.  
11 ‘[..] novam Domino servo suo aurearum coronarum in dies materiam praebente, [..]’, 
Gallonio, Vita beati patris, 104. Deze beeldspraak komt in de Italiaanse editie niet voor. 
12 ‘Postquam autem persecutionis turbo defluxerat, & beato Episcopo Petro iam ob martyrii 
gloriam coronato, ad pristinum monasterium regressus, quotidianum fidei ac conscientiæ 
martyrium merebatur, acrioribus se ieiuniis vigiliisque conficiens: [..]’, S. Athanasius, ‘Vita S. 
Antonii Abbatis’ in: Jean Bolland en Godefroy Henschen ed., Acta Sanctorum. Januarii II 
(Antwerpen, Meursius 1643) 121-141, aldaar 130. 
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ten. Neri verwelkomde ziektes, volgens Gallonio, blijmoedig en zelfs met 
genoegen als een geschenk van God.13 

Dezelfde betekenis van ziekte komt naar voren in de vita van de heilige 
Carlo Borromeo, geschreven door Carlo Bascapé, bisschop van Novara (1550-
1615).14 Borromeo, de aartsbisschop van Milaan die in 1610 heilig is verklaard, 
wordt beschouwd als het prototype van de tridentijnse seculiere geestelijke.15 
Neri had hem persoonlijk gekend, zijn gezicht zelfs zien veranderen in dat van 
een engel. Vanaf het moment dat Borromeo besloot zich geheel en al aan het 
ware religieuze leven te wijden, onttrok hij zich volgens Bascapé willens en 
wetens aan de zorg voor zijn eigen lichamelijke gezondheid en hield hij op 
lichamelijke oefeningen te verrichten. De aartsbisschop werkte erg hard, 
ontzag zichzelf niet en werd ziekelijk. In 1572 kreeg hij op weg van Milaan naar 
Rome van zijn geneesheren 600 potjes met medicijnen mee. Bij Bologna ge-
raakte het lastdier die deze medicijnen droeg in een rivier. Borromeo vatte dit 
op als een teken van God en reisde tevreden verder. Hij zou zich daarna niets 
meer aantrekken van de adviezen van medici.16 Borromeo ontkende de effecti-
viteit van de raadgevingen van medici voor zijn zwakke gestel niet, maar hij 
wenste er geen aandacht aan te besteden. 

                                                 
13 ‘Aeger cum esset, etsi ad febrim acerrimi dolores accedebant, nulla tamen cura, ne minima 
quidem conficiebatur: gravitatem morbi, ut à Deo missi, non costanti solùm animo, sed 
libenti etiam ferebat; [..]’ Gallonio, Vita beati patris, 104; ‘[..] certamente che non mostrò 
mai essendo malato, segnale alcuno di turbatione di animo; anzi si vedeva del continovo 
allegro, [..]’, Gallonio, Vita del beato padre, 99. Het verwerven van de beloning van het 
martelaarschap zonder strict genomen het martelaarschap te ondergaan is besproken door 
Cyprianus, zie Benvenuti e.a., Storia della santità, 43-45.  
14 Carlo Bascapé was degene die getuigenissen verzamelde over het leven van Carlo Borro-
meo. Carlo Bascapé, De vita et rebus gestis Caroli Borromaei (Ingolstadt, Sartorius, 1592), 
uitgekomen na die van Agostino Valier (Verona 1586) en die van Giovanni Battista Possevi-
no (Rome 1591), is in zekere zin de eerste officiële vita van de overleden kardinaal geschre-
ven in het aartsbisdom Milaan, gezien de bemoeienis van Federico Borromeo, aartsbisschop 
tussen 1595 en 1631, en prelaten als Pietro Galesini, Francesco Bonomi, Alessandro Sauli en 
Giovanni Botero. Toch zou de Vita di S. Carlo Borromeo prete cardinale (Rome, Camera 
Apostolica, 1610) van Giovanni Pietro Giussano uiteindelijk meer naar de zin zijn van 
aartsbisschop Federico Borromeo en zijn Romeinse vrienden, onder wie de kardinalen 
Cesare Baronio, Girolamo Pamphilj en Paolo Emilio Sfondrati. Giussani legde minder de 
nadruk op de handelingen van Borromeo, die vaak betrekking hadden op delicate politieke 
kwesties en niet altijd de centraliserende belangen van de katholieke kerk hadden gediend, 
en meer op de deugden en de wonderen. Miguel Gotor, ‘Agiografia e censura libraria: la Vita 
di san Carlo Borromeo’ in: Paolo Golinelli ed., Il pubblico dei santi. Forme e livelli di ricezi-
one dei messaggi agiografici (Rome 2000) 193-226, aldaar 204-205, 211-217; Angelo 
Turchini, La fabbrica di un santo: il processo di canonizzazione di Carlo Borromeo e la 
controriforma (Casale Monferrato 1984) 32-33; Enrico Cattaneo, ‘Introduzione’ in: Carlo 
Bascapé, Vita e opere di Carlo, arcivescovo di Milano, cardinale di S. Prassede ed. Enrico 
Cattaneo en transl. Giuseppe Fassi (Milaan 1965 [Ingolstadt 1592]) xiv-xxxv, aldaar xxx-
xxxi. 
15 Diarmaid MacCulloch, Reformation: Europe's house divided, 1490-1700 (Londen 2003) 
410-414. 
16 Bascapé, Vita e opere di Carlo, 38-39, 218-223. 
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Gallonio schetst in de Vita van Neri een genuanceerder beeld van de 
verhouding tussen de heilige en de heelmeesters. Neri volgde de voorschriften 
van medici tijdens zijn ziektes vaak wel op, zelfs wanneer deze zijn geestelijke 
activiteiten tijdelijk in de weg stonden. Als zijn geneesheren hem verboden de 
biecht af te nemen, of als zij niet wilden dat hij de mis vierde, voegde hij zich 
daar gedwee naar.17 Aan het einde van zijn leven, tijdens het laatste ziekbed 
waarvan hij nog zou herstellen, vroeg Neri de geneesheren die hem verzorgden 
echter weg te gaan. De aderlatingen waar ze hem herhaaldelijk aan onderwier-
pen, hadden geen effect. Hij vertelde hun dat hij een beter medicijn had: hij had 
aalmoezen gestuurd naar verschillende religieuze ordes, opdat deze missen 
voor hem zouden vieren. De medici konden zelf vaststellen dat Neri geen bloed 
meer opgaf en niet meer kortademig was, ze verklaarden daarom dat hij op 
miraculeuze wijze was genezen en ze dropen af.18 Terwijl Borromeo in Basca-
pé’s vita de geneeskunde op gegeven moment simpelweg uit zijn leven weert, 
blijven medici in de Vita van Neri hun werk doen totdat dit nutteloos blijkt. De 
lijdzaamheid van Neri ging zo ver dat hij zelfs de geneeskunde bleef ondergaan 
totdat de superioriteit van zijn geestelijke inspanningen niet meer viel te 
ontkennen. 
 De heilige verwaarloosde zijn eigen lichamelijke welzijn, maar zorgde 
wel voor die van anderen. In het Oratorium was de lichamelijke verzorging van 
zieken een voorwaarde voor succesvolle deelname aan de groepsactiviteiten.19 
Al kort na aanvang van de bijeenkomsten van Neri, in zijn eigen kamer in de 
San Girolamo della Carità, zond hij zijn volgelingen uit naar de hospitaals van 
Rome om bij te dragen aan de verzorging van de zieke armoelijders en pelgrims 
in Rome.20 Dit was onderdeel van de christelijke caritas, de werken van barm-

                                                 
17 Gallonio, Vita del beato padre, 100 (Neri nam tijdens ziekte de biecht af, als de artsen het 
hem tenminste niet verboden), 233 (Neri vierde de mis gedurende drie dagen niet, omdat de 
artsen het hem hadden verboden). 
18 ‘Medicamenta, quibus utebantur, erant praeter cetera cucurbitulae: [..] abite vos hinc ait, 
remedia mea medicamentis vestris potiora sunt; ubi enim misi à prima luce, qui variis 
Religiosorum familiis eleemosynas distribueret, ut pro me Sacrum fieret, continuò vomitus 
sanguinis mansit, dolor praecordiorum, ac pectoris ex toto desiit, melius habui: deperditas 
vires recuperavi: tum accedentes medici ex venis, sputorumque quae ante expuerat, & quae 
tum expuebat, dissimilitudine, illum pristinae incolumitati restitutum, miraculo attoniti 
fatentur, ex illoque die ad obitum usque optima semper usus est valetudine.’ Gallonio, Vita 
beati patris, 216-217; ‘Adoprarono i medici [..] spezialmente le magnatte; [..] disse loro il B. 
Padre; Andate pur via voi altri perchè i miei rimedi sono molto più efficaci de’vostri, imper-
ciochè havendo io questa mattina a buonissima hora mandato limosina a diverse Religioni, 
acciochè dicessero delle Messe, e pregassero per me, incontinente lo sputo del sangue, e 
l’affanno del petto cessarono; onde mi sento meglio, anzi parmi essere guarito: e toccando i 
medici il polso, e guardando gli sputi che faceva all’hora, e quelli, che poco fa haveva sputati, 
conobbero, e dissero ch’egli era (secondo haveva detto) guarito; il che hebbero per miracolo, 
e si sentì poi sempre bene insino alla morte, e levossi di letto.’ Idem, Vita del beato padre, 
235. 
19 Vgl. Maria Teresa Bonadonna Russo, ‘Origine e sviluppo dell’Oratorio di San Filippo Neri’, 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 55 (2001) 3-17, aldaar 12-13. 
20 Gallonio, Vita beati patris, 41; Idem, Vita del beato padre, 39-40. 
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hartigheid waarmee de vrome gelovige zich in nederigheid Hemels krediet 
verschafte.21 Tegelijkertijd was het een oefening in humilitas, nederigheid. 
Ongeacht de eigen, vaak voorname afkomst verlaagden de volgelingen van Neri 
zich tot het verzorgen van zieken in ziekenhuizen, die over het algemeen niet 
welvarend waren. 

Gallonio zinspeelde in de Latijnse Vita van Neri op de wederzijdse in-
vloed van lichamelijke en geestelijke kracht en gezondheid bij de verzorging 
van zieken. Op weg naar het hospitaal van San Giovanni in Laterano, kwamen 
Neri en zijn leerlingen een zieke tegen. Deze lag op de grond, was lichamelijk 
ziek en bovendien teneergeslagen van ziel. Hierdoor kon hij niet meer overeind 
komen, maar hij wilde het ook niet. Hij had besloten te sterven.22 Een goud-
smid uit de entourage van Neri raapte de man op van de grond en droeg hem, 
zonder moe te worden, naar het ziekenhuis van San Giovanni in Laterano.23 De 
erbarmelijke staat van de zieke was een gevolg van zijn gebrek aan wilskracht, 
waardoor hij alle kracht had verloren. De goudsmid, een ambachtsman die zich 
geestelijk liet voeden door Neri’s preken, was daarentegen onvermoeibaar.  

Gallonio heeft veel gevallen beschreven waarin Neri zich mengde in 
het genezingsproces van zieken. Een voorbeeld hiervan is de genezing van 
Prospero Crivelli, de eerste genezing die Gallonio beschrijft in de Vita van Neri. 
In 1554 lag deze Milanese edelman doodziek in bed. Zijn geneesheren, welis-
waar zeer kundig in hun vak, konden niets meer voor hem doen. Neri ging voor 
de patiënt bidden in de Sint Pieter. Neri bood God aan zelf de ziekte van Crivel-
li op zich te nemen, opdat Crivelli’s goede gezondheid terug zou keren. Crivelli 
genas toen inderdaad, hoewel Neri niet ziek werd. De opofferingsgezindheid, 
het verzoek om te lijden, was wat God verlangde om de patiënt in zijn lichame-
lijke gezondheid te herstellen. De inspanningen van de medici hadden hierop 
geen invloed.24 
 In het geval van onverklaarbare aandoeningen of abnormaal ziektever-
loop maakte de kerkelijke hiërarchie aanspraak op de kennis en de vaardighe-
den om te genezen.25 De bovennatuurlijke aandoening was een beproeving. De 
bijbehorende genezing was een kwestie van geloof, niet van intellect. De tegen-

                                                 
21 Mario Fois, ‘La risposta confraternale alle emergenze sanitarie e sociali della prima metà 
del Cinquecento romano: le confraternite del Divino Amore e di S. Girolamo della Carità’, 
Archivum historiae pontificiae 41 (2003) 83-108, aldaar 98-106; Bonadonna Russo, ‘Origine 
e sviluppo dell’Oratorio’, 8-9; Andrea Carlino, ‘L’Arciconfraternita di San Girolamo della 
Carità: l’origine e l’ideologia assistenziale’, Archivio della Società Romana di Storia Patria 
107 (1984) 275-306, aldaar 303-306.  
22 ‘[..] inciderent in hominem provolutum in luto, ita graviter affecto aegrum corpore, 
animoque deiectum, ut se erigere nec vellet, nec posset, sed ibidem manere, vel etiam mori 
statuisset [..]’, Gallonio, Vita beati patris, 41. 
23 Antonio Gallonio, Vita del beato padre Filippo Neri fiorentino fondatore della Congrega-
tione dell’Oratorio ed. Maria Teresa Bonadonna Russo ed. (Rome 1995 [Rome 1601]) 61 n. 
137. 
24 Gallonio, Vita beati patris, 42-43; Idem, Vita del beato padre, 41-42. 
25 David Gentilcore, Healers and healing in Early Modern Italy (Manchester 1998) 10-12, 16-
17, 157-161. 
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stelling tussen het onkenbare goddelijke heilsplan en de menselijke vermogens 
om het leven in logische patronen te vatten kwam in de wonderbaarlijke gene-
zing nog sterker tot uiting dan in de verschillende opvattingen over spontaan 
ontstane heiligenvereringen. Noch de ars medica, noch de kerkelijke autoritei-
ten waren in staat de mechanismes van bovennatuurlijke ziekte en genezing 
met het menselijke verstand te bevatten. Geleerden konden de verschijnings-
vorm van dergelijke gebeurtenissen wel documenteren, maar deze waren per 
definitie onbegrijpelijk.26 Het ontkennen van de effectiviteit van de genees-
kunde en de nadruk op de interventie van God droegen niet alleen bij aan de 
waarde van de Vita als stichtelijke literatuur, maar ook aan het juridische 
gewicht van de gebeurtenissen in het canonisatieproces.  
 Met het oog op de beschrijving van ziektes en genezingen is het ver-
schil tussen de Latijnse en de Italiaanse versie van de Vita van Neri significant. 
De Italiaanse Vita was niet louter een vertaling, maar een geheel andere tekst. 
Gallonio heeft uit de getuigenissen die hem ter beschikking stonden voor de 
Latijnse en de Italiaanse editie vaak verschillende getuigenverklaringen als 
brontekst gekozen. Soms is Gallonio in de Italiaanse versie preciezer. Bij de 
beschrijving van de genezing van de buikloop van de Napolitaanse priester 
Ottavio Rositano beperkt Gallonio zich in het Latijn tot de mededeling dat 
Rositano water tot zich nam, dat in aanraking was geweest met een reliek van 
Neri. In de Italiaanse editie van een jaar later specificeerde Gallonio hoe Rosi-
tano deze sacrale remedie precies had bereid: hij had water gedronken met 
daarin de haren van Neri.27 Meestal is Gallonio in de Latijnse editie echter juist 
veel uitgebreider en gedetailleerder dan in de Italiaanse editie. Typerend voor 
het verschil tussen de Latijnse en de Italiaanse Vita is het verhaal over Patrizio 
Patrizi. Deze edelman had voor de pijn in zijn ingewanden met succes de hulp 
van Neri afgesmeekt. In de Latijnse versie schrijft Gallonio dat Patrizi zich in 
gedachten tot de heilige richtte. In het Italiaans schrijft Gallonio dat de 
edelman Neri aansprak met zijn hart.28 In de Latijnse versie heeft Gallonio de 

                                                 
26 Zie de redeneringen van artsen als Cesalpino, Vittori en Codronchi in de volgende para-
graaf. 
27 ‘[..] mox aquam, quam eius reliquiae attigerant, bibens morbo confestim idoneum reme-
dium invenit: [..]’, Gallonio, Vita beati patris, 255; ‘[..] ricuperò in pochi dì con capelli del 
Beato Filippo, i quali con acqua bevè, la desiderata sanità.’ Idem, Vita del beato padre, 267. 
28 ‘[..] increscentibus stomachi, seu intestinorum doloribus, quibus laborabat, mori me-
tueret, ad Beatum Patrem mente confugit, eius opem implorat; [..]’, Gallonio, Vita beati 
patris, 183. ‘[..] essendo una notte fieramente assalito da dolori colici, o di stomaco, e 
sentendosegli del continovo crescere, e notabilmente, cominciò fra sè a dubitare della sia 
vita; onde ricorrendo all’aiuto del Beato Padre, in cui grandissima fede haveva, così col cuore 
seco disse; Padre Filippo aiutatemi, e pregate per me: [..]’, Idem, Vita del beato padre, 195-
196. Patrizio Patrizi kwam uit Siena, was getrouwd met Pantesilea Crescenzi, woonde in 
Rome en zette zich daar in voor de behoeftigen, onder meer als guardiano van de San 
Giacomo degli Incurabili. Hij was woordvoerder van de groothertog van Toscane en bracht in 
1587 de dankbetuiging over aan Neri voor diens felicitatie aan het adres van de kersverse 
groothertog Ferdinand I De’Medici. Antonio Cistellini, San Filippo Neri, l’Oratorio e la 
Congregazione oratoriana. Storia e spiritualità (Brescia 1989) I, 537. 
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technische, soms uitvoerige beschrijvingen van ziektebeelden, diagnoses en 
prognoses overgenomen van de meer geleerde getuigen. In de Italiaanse editie 
heeft hij juist de elementen gekozen die sterker het gevoel van de lezer 
aanspraken. 

De Italiaanse editie was niet alleen meer op het gevoel gericht dan de 
Latijnse, maar ook voorzichtiger en preutser. Dit blijkt in de beschrijving van 
de genezing van het adellijke meisje Caterina Ruiz, dat in 1592 een gezwel op 
haar neus kreeg, vermoedelijk als gevolg van een syfilis. Getuigen spraken in 
hun verklaringen over een zwelling, of over korsten die eerst binnen en vervol-
gens ook buiten haar neus groeiden. Volgens de moeder van Caterina had ‘de 
dokter’ de aandoening omschreven als een korst bestaande uit slechte, zoute 
vloeistof. Giovanni Battista Crivelli, de oom van Caterina, en Pedro Ruiz, haar 
broer, brachten haar aandoening in verband met een bezoeker die syfilis had 
gehad.29 Deze ziekte, die zich rond 1500 als een hardnekkige epidemie had 
gemanifesteerd in het kielzog van de rondtrekkende huurlingenlegers van de 
koningen van Frankrijk en Spanje, werd al vroeg in de zestiende eeuw geweten 
aan onzedelijk gedrag.30 

Voor het stichtelijke karakter van de Italiaanse versie van Gallonio’s 
Vita was het beter de suggestie te vermijden dat het jonge meisje haar ziekte 
had gekregen door seksuele omgang met een bezoeker. De auteur houdt het 
vaag: het was niet onwaarschijnlijk dat de aandoening van Caterina zeer 
kwaadaardig was, aangezien kort tevoren iemand in het huis had verbleven die 
een verschrikkelijke ziekte had gehad. De gast in huize Ruiz had het meisje dus 
besmet, maar hoe dit precies was gebeurd, laat Gallonio in het midden. Over de 
aard en de symptomen van de ziekte weidt Gallonio niet uit. Hij beschrijft hoe 
de moeder van Caterina het meisje na een jaar naar Neri stuurde. De Florentijn 
raakte haar neus aan en zei dat ze niet meer ziek zou zijn. Onmiddellijk na zijn 
aanraking begonnen de ziekteverschijnselen te verdwijenn en enkele dagen 
later was het meisje geheel en al genezen.31 

                                                 
29 Giovan Battista Crivelli, de oom van Caterina, beschreef de ziekte als volgt: ‘[..] croste al 
naso di brutissima specie, et, per alcuni giorni, senza trovarci remedio, con qualche sospi-
tione di mal cattivo, perchè in casa, vi era uno, che haveva le medeme croste, et era infettato 
di mal francese, [..]’, Incisa della Rocchetta en Vian ed., Il primo processo, I, 121 [G.B. 
Crivelli]; Pedro Ruiz, haar broer: ‘[..] il naso tutto gonfio et dubitavamo che non fosse mal 
cattivo, perchè in casa, ci era una persona che ne pativa di mal francese [..]’, Ibid., I, 233 [P. 
Ruiz]; Virginia Crivelli, de moeder: ‘un male dentro al naso, et veniva ancor di fuora, che era 
una crosta con humor salso et crosta cattiva, che ‘l medico diceva che era humor salso et 
cattivo.’ Ibid., I, 336 [V. Crivelli Ruiz]; Caterina Ruiz zelf: ‘un male, qui al naso, che faceva le 
croste dentro e di fuora’, Ibid., I, 337 [C. Ruiz]. 
30 Giorgio Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia (Rome en Bari 20059 
[1987]) 76-79; Roy Porter, The greatest benefit to mankind. A medical history of humanity 
from antiquity to present (Londen 1997) 174-176. 
31 ‘[..] un’infermità molesta, e di cattiva spezie secondo che sospettevano molti, e 
ragionevolmente, essendo stato in casa sua alloggiato uno, che simile infermità haveva [..] 
Furono chiamati i medici, e date varie medicine; ma ogni aiuto era nullo, perchè quantunque 
paresse alle volte che’l male del naso si partisse; tuttavia tornava di nuovo a rinascere come 



Ziekte, genezing en het lichaam van de heilige 
 

 157 

Gallonio stelt in de Latijnse Vita wel expliciet dat de angst bestond dat 
Caterina Ruiz was getroffen door lues, een term die ‘besmettelijke ziekte’ 
betekent en in deze periode werd geassocieerd met syfilis. De auteur gaat in 
deze editie veel dieper in op de aard van Ruiz’ aandoening. De korsten die haar 
neusgaten vulden, noemt hij cacoethes, een term die in de getuigenverklarin-
gen niet voorkomt maar die hij zelf van toepassing achtte.32 Het woord cacoe-
thes betekent ‘kwaadaardig gezwel in een vroeg stadium’ en komt in die bete-
kenis voor in de De medicina van Celsus en in de Historiae naturalis van Plini-
us de Oudere. Beide werken had Gallonio in zijn bezit.33 De cacoethes was 
volgens Celsus de eerste fase van een uitstulpsel dat van binnen het lichaam op 
kwam zetten en dat in volgende fases kon uitgroeien tot een dodelijk gezwel. 
Dit soort gezwel kwam alleen in de bovenste delen van het lichaam voor: in de 
neus, de oren, of de lippen, en bij vrouwen in de borsten.34 Dit lijkt inderdaad 
op de knobbel waar Caterina Ruiz last van had. Gallonio’s exemplaar van 
Celsus’ De re medica, bezaaid met aantekeningen, heeft op pagina 198 het 
woord cacoethes in inkt onderstreept.35 Gallonio lijkt met behulp van zijn 
Celsus zelf een diagnose te hebben gesteld. 

Er zijn meerdere gevallen waarin Gallonio niet alleen een selectie 
maakte uit het materiaal dat hem ter beschikking stond, maar zelf ook subtiel 
heeft ingegrepen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de twee genezingen, kort na 
elkaar, in de zomer van 1595 van abt Marc’Antonio Maffa, de man die eind 
1596 in dankbaarheid de lamp aan het graf van Neri wilde hangen. Nierstenen 
veroorzaakten bij Maffa enorme pijn. De abt deed hierover een jaar later gede-
tailleerd verslag in zijn getuigenis voor het canonisatieproces van Neri. Na een 
maaltijd in het Quirinaal ontstond vreselijke pijn die hem de hele nacht wakker 
hield, volgens hem doordat hij te veel koele wijn en water had gedronken. 
Anders dan gebruikelijk was, werd de pijn niet minder wanneer hij overgaf of 

                                                                                                                   
prima faceva. [..] Hora vedendola Filippo le toccò per compassione il naso dicendole; horsù 
figliuola, tu non haverai più male; non sarà niente; e incontinente ch’egli la toccò, incomin-
ciò il male ad andarsene via, e doppo non molti dì così ne rimase perfettamente sana com se 
mai da quella infermità non fusse stata travagliata, e niuna molestia più ne ricevè.’ Gallonio, 
Vita del beato padre, 213-214. 
32 ‘Puellae annorum novem Catherinae Ruissae nomine crustulae quaedam cacoethe, hoc est 
mali moris nares occuparant, non absque pravae luis suspicione, quippe cum domo nuper 
exceptus fuisset, qui eisdem infectus pariter laborabat: [..]’, Gallonio, Vita beati patris, 198-
199. Eind zestiende eeuw begon de term lues venerea in zwang te raken als aanduiding voor 
syfilis, in plaats van morbus Gallicus, de ‘Franse ziekte’. Jon Arrizabalaga, John Henderson 
en Roger French, The great pox: the French disease in Renaissance Europe (New Haven etc. 
1997) 4-6, 18, 234-244. 
33 Peter G.W. Glare ed., Oxford Latin dictionary (Oxford 1982) 246; respectievelijk ASR 
Notai A.C. Vol. 66 ff. 110ro en 113vo. 
34 Aulus Cornelius Celsus, De medicina ed. en transl. W.G. Spencer (Londen 1971) II, 128-
131. 
35 Het exemplaar in de Biblioteca Vallicelliana dat aan Gallonio heeft toebehoord is Aulus 
Cornelius Celsus, De re medica libri octo (Venetië, Scotus, 1566), met als signatuur: 
VI.5.A.16. De aantekeningen bij de term cacoethes hierin: ibid., 198 en 387-400. 
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wanneer hij zich warmde aan de stoof. Hij wendde zich toen tot een beeltenis 
van Neri in zijn kamer, en vroeg de overleden priester voor hem te bemiddelen. 
Maffa viel daarop in slaap en toen hij een uur later wakker werd om te urine-
ren, verliet een steen ter grootte van een boon zijn lichaam. Volgens Maffa 
legden stenen van dergelijke omvang gewoonlijk gedurende drie tot vier dagen 
een pijnlijke gang af van de nieren via de blaas naar buiten.36 Gallonio heeft van 
deze kwestie een tamelijk trouwe samenvatting gegeven in zijn Italiaanse Vita 
van Neri, met name van de wonderbaarlijke elementen: het uitblijven van 
beterschap bij het overgeven of opwarmen, en na het aanroepen van Neri de 
buitengewoon snelle en pijnloze verwijdering van wat een onnatuurlijk grote 
niersteen bleek te zijn.37 In de Latijnse versie is Gallonio uitgebreider op Maf-
fa’s nierstenen ingegaan. Aangezien andere nierstenen waarmee Maffa tot dan 
toe had gekampt altijd kleiner waren geweest en er desondanks altijd langer 
over hadden gedaan om naar buiten te komen, was de snelheid waarmee de 
grote niersteen Maffa’s lichaam had verlaten opmerkelijk. Daar heeft Gallonio 
aan toegevoegd dat nierstenen de urine niet alleen heet, maar ook zuur maak-
ten, en dat de blaas erdoor ontstak.38 Gallonio heeft in het Latijn niet alleen 
meer details overgenomen, maar zelf een pathologisch detail toegevoegd.  

Een vergelijkbare ingreep heeft Gallonio gepleegd in het verhaal van de 
tweede genezing waar de abt over getuigde. Na de turbulente nacht had Maffa 
de mis gelezen en vervolgens op een nuchtere maag koud water gedronken.’s 
Nachts werd hij plotseling bevangen door een grote kou, en vervolgens door 
koorts en een zeer diepe slaap of slaperigheid, lettargo. Noch een aderlating, 
noch een andere remedie kon dit beteugelen. Integendeel, de abt bleef zwak en 
men begon aan zijn leven te twijfelen. In een droom verscheen Neri vervolgens, 
die verontwaardigd riep: ‘Red de abt.’ De volgende dag voelde Maffa zich daad-
werkelijk beter.39 In de Latijnse Vita gebruikt Gallonio voor de ziekte de Griek-
                                                 
36 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, II, 93-94 [M.A. Maffa]. 
37 ‘[..] nè per vomito, nè per caldo, che usava d’una stufa; che simili remedi altre volte 
giovamento grandissimo gli solevano arrecare: [..] mandò fuori una pietra della grossezza di 
un fagiuolo, maggior d’ogni altra, che per altri tempi havesse fatta mai: della qual cosa 
maravigliossi egli molto, e spezialmente vedendosi liberato così tosto, cosa che mai in così 
fatta malattia non gli era intervenuta.’ Gallonio, Vita del beato padre, 255. 
38 ‘[..] rei exitum tam celerem miratur Maffa, & hoc maior eum cepit admiratio, quòd dum ei 
contingebat ex calculo laborare, calculus quamquam hoc ipso minor, tamen cum à renibus 
divellebatur, hominem plus duobus diebus excrucians ad vesicam tandem descendebat, ex 
quo & calida, atque acris urina, & vesicae inflammatio fiebat, tum demum duobus, vel tribus 
elapsis diebus is calculus exibat.’ Gallonio, Vita beati patris, 239. 
39 ‘[..] havendo il medesimo doppo haver detto la messa bevuta a digiuna dell’acqua fresca, si 
sentì all’improviso in sù’l crescere della Luna assalire prima da un freddo grande, e poi da 
una febre pestilentiale con lettargo; la cui forza fù tale, che ne sangue trattone, ne altro 
rimedio usato la potè rimovere, ò in parte alcuna raffrenare, anzi continovando sempre, 
s’incominciò à dubitare della sua vita. In questo mentre hebbe il Maffa una notte nel dor-
mire questa visione. [..] udì il B. P. che isdegnato [..] gridasse dicendo: Salvate Abbatem; 
Salvate Abbatem; doppo le quali parole si trovò egli fuori di così manifesto pericolo. ne fù 
vana la visione; imperoche il giorno vegnente fù perfettamente risanato, che nessun segno vi 
rimase d’infermità, [..]’, Gallonio, Vita del beato padre, 255-256. 
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se term, ‘λήθαργον’, maar hij legt voor de zekerheid ook uit dat dit Grieks is. 
Gallonio benadrukt dat noch overgeven, noch een ander soort afvloeiing hielp 
en dat de behandelende medici zich hierom grote zorgen maakten. Hij voegt 
eraan toe dat de ziekte niet droog was, maar juist vol van vocht, een opmerking 
die niet voorkomt in de getuigenverklaringen. De auteur gaf hiermee een 
verklaring voor de angst van de medici die regelrecht uit de Galeense humoren-
theorie komt. De medische handelingen die werden verricht, het overgeven, de 
aderlating en andere vormen van afvloeiing, hadden in normale omstandighe-
den effect moeten hebben doordat deze het overtollige vocht verwijderden. Het 
uitblijven van verbetering na de gebruikelijke remedieën toonde aan dat de 
effectieve interventie van Neri die nacht zeker een wonderbaarlijke genezing 
was geweest.40 De elementen die Gallonio toevoegde aan de getuigenis van 
Maffa stelde deze medisch op scherp. 

Al sinds 1300 waren medici meer en meer betrokken geraakt bij cano-
nisatieprocessen. Hun rol was vooral negatief. Hun expertise diende niet om de 
miracolati te diagnosticeren, maar om zich over hun eigen beperkingen uit te 
spreken. Dat een genezing wonderbaarlijk was, bleek het duidelijkst als een 
fenomeen met de bestaande medische inzichten niet kon worden verklaard.41 
Dat de belanghebbenden in een canonisatieproces zulke getuigenissen actief 
opzochten, blijkt ook uit de documentatie van het proces van Neri. De genezing 
van Ottavio Rositano door middel van de haren van Neri komt voor in een 
groep Napolitaanse getuigenissen waarvan een kopie in het archief van het 
Oratorium is terechtgekomen. Bij een lijst van deze getuigenissen staat in de 
marge aangetekend dat over de genezing van Rositano eigenlijk een medicus 
zou moeten getuigen.42 

Geestelijke zorg en medische geleerdheid raakten in Gallonio’s Vitae 
dicht aan elkaar in een van de laatste genezingen die Neri tijdens zijn leven zou 
hebben verricht. De patiënt, Barsum, aartsdiaken van Alexandrië, was tijdens 
het pontificaat van Clemens VIII naar Rome gekomen voor besprekingen over 
een unie tussen de katholieke en de koptische kerk. Barsum viel in het najaar 
van 1594 ten prooi aan een dodelijke ziekte. Hij gaf hoestend bloed op, hij 
haalde lastig adem, hij had koorts en kon niet slapen. Girolamo Vecchietti, een 
Florentijnse metgezel van de Egyptenaar, beschreef in zijn getuigenis in het 

                                                 
40 ‘[..] poculum aquae frigidae ieiunus exhausisset, eo poto, horrore primùm, deinde pesti-
lenti febre, cui continens somnus, λήθαργον Graeci nominant, accesserat, premi coepit: fuit 
morbi initium luna crescente: illud praeterea aegrum à periculo non abesse indicabat, quòd 
neque vomitu, neque alui ductione, neque alio modo, vi somni, qua opprimebatur, capitisque 
dolore, quo afflictabatur, se vel minimum levari sentiebat. Interea cum de medicorum 
consilio sanguinem sibi incisa vena detrahi pateretur, nec ea missio sanguinis quicquam 
prodesset, de eius vita ab ipsis medicis dubitari coeptum est, quandoquidem aeger natura 
non siccus, sed succi plenus erat: Nocte adventante confugiens Maffa ad Philippi opem tale 
mox vidit insomnium. [..]’ Gallonio, Vita beati patris, 240. 
41 Vauchez, Sainthood, 469-470. 
42 ‘Deponat medicus’, ACO Vol. A.IV.15 f. 589ro; zie ook Incisa della Rocchetta en Vian, Il 
primo processo, IV, 124-125. 
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proces van Neri drie jaar later uitvoerig wat de medici hadden beweerd. Hun 
diagnose was dat Barsums ‘capillaire aderen’ in lever en hart waren gesprongen 
en zij voorzagen dat hij binnen anderhalve maand zou komen te overlijden. Als 
remedie stelden zij voor dat Barsum zo snel mogelijk terugkeerde naar zijn 
geboortegrond, aangezien de Egyptische lucht al sinds de Oudheid bekend 
stond om zijn heilzame effect op de luchtwegen.43 Gallonio nam in de Latijnse 
editie van de Vita het ziektebeeld en de diagnose in detail over, inclusief de 
gesprongen ‘haarvaten’ in de organen. In de Italiaanse editie hield hij het 
beknopter, met een aanduiding van de symptomen (het bloed opgeven, de 
hoest, de ademhalingsproblemen, de koorts).44 

De genezing van Barsum verliep in twee fasen. In beide fasen interve-
nieerde Neri. De eerste fase was een stabilisering van de toestand van Barsum. 
Terwijl hij meerdere etmalen wakker had gelegen door de onaangename symp-
tomen, viel hij eindelijk in slaap nadat Vecchietti hulp had gevraagd aan Neri. 
Dit bleek een wonder te zijn, omdat de Egyptenaar in slaap viel precies op het 
moment waarop Neri tijdens de eucharistieviering, terwijl hij bad voor Barsum, 
een teug nam uit de bokaal.45 De onmiddellijke genezing van de zieke na een 
handeling van de heilige was een bekend motief in de structuur van het gene-
zingswonder.46 In de Latijnse Vita van Neri geeft Gallonio het bloed extra 
nadruk door in zijn verslag van de genezing specifiek de bokaal te noemen (en 
niet de hosties). Gallonio wijst dan ook nadrukkelijk op de gelijktijdigheid van 
de eucharistie en de stabilisering van Barsums toestand, geverifieerd doordat 
naderhand het tijdstip waarop Barsum insliep, en het tijdstip waarop Neri de 
mis vierde, met elkaar zijn vergeleken.47  

                                                 
43 Ibid., II, 181 [G. Vecchietti]. 
44 ‘[..] is erat morbus, ut aeger sanguinem spueret, qui medicorum iudicio ex ruptis venis 
capillaribus, pulmoni, vel hepati iunctis exibat: Accedebant ad haec febris, tussis frequens, & 
spirandi difficultas, quae aegrotum mirum in modum vexabant: frequens tussis sanguinem 
extrudebat: nocturna praeterea, diurnaque vigilia premebatur: somnus, quod pessimus est, 
neque noctu, neque interdiu accedebat.’ Gallonio, Vita beati patris, 211; ‘[..] una infermità 
mortale di sputo di sangue con tossa, e impedimento di respiratione, febre, e vigilia; onde 
non poteva dormire, nè posare nè di dì, nè di notte, [..]’, Gallonio, Vita del beato padre, 229-
230. 
45 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, II, 181 [G. Vecchietti].  
46 Gentilcore, Healers and healing, 187-188; in het proces voor Carlo Borromeo werd in het 
geval van wonderlijke genezingen altijd gevraagd of genezing onmiddellijk had opgetreden: 
Turchini, La fabbrica di un santo, 72-73. 
47 ‘[..] Hieronymus Vecchiettus, qui aegrotanti assidebat, ad Philippum confugit, & quem 
paratum iam ad sacrificium, & calicem tenentem in manibus invenit, rogat, Archidiaconi 
Alexandrini gravissimè laborantis meminisse velit: Pollicetur ille se oraturum pro eo. O rem 
dictu mirabilem! ubi primùm Deo sacrificium offerre coepit, extemplò aeger (ut postea 
temporibus inter se collatis intellectum est) dulci corripitur somno, ut simul B. Pater 
celebraret, & Archidiaconus post longam vigiliam dormiret, dormivitque ad horas aliquot: 
somno experrectus melius habere sensit.’ Gallonio, Vita beati patris, 211; ‘[..] Girolamo 
Vecchietti, il quale mandato da Nostro Signore in Alessandria per la sopradetta unione, 
l’haveva menato seco à Roma, venne tostamente al B.P. e trovandolo che parato alla Messa 
all’hora voleva entrare all’Altare, gliene raccomandò molto, il quale promise di voler pregare 
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Ook de tweede fase, de eigenlijke genezing, verliep miraculeus. Neri 
liet Barsum naar zich toebrengen en omhelsde hem, waarop Barsum naar eigen 
zeggen zijn krachten voelde terugkeren. De hoestbuien eindigden en de koorts 
verdween. Hierbij brak hem het zweet uit, een vast element in de hagiografi-
sche verdichting van genezingswonderen dat ontleend was aan de Galeense 
geneeskunde. Veel medische therapieën in de Middeleeuwen en in de vroeg-
moderne tijd waren gebaseerd op het herstel van de balans van de vier li-
chaamsappen door een overtollige vloeistof af te voeren, door middel van 
bijvoorbeeld de aderlating. Een spontane verwijdering van vocht, zoals een 
zweetaanval, was daarom een logisch motief om een miraculeuze genezing te 
markeren.48 Om eventuele twijfel over de effectiviteit van Neri’s bovennatuur-
lijke interventie in de ziekte van Barsum te ontzenuwen, voegde Gallonio een 
detail uit de getuigenverklaring van Vecchietti toe. Dat Barsum na de omhel-
zing van Neri nog bloed bleef opgeven, liet onverlet dat hij was genezen. Het 
bloed dat hij nog uitspuwde, was afkomstig van eerdere hoestbuien. Het was 
toen in zijn borst gezakt en kwam nu pas omhoog. Een rechtsgeldige wonder-
genezing vond onmiddellijk na de bemoeienis van de heilige plaats, dus Gallo-
nio vond het belangrijk te benadrukken dat Barsum geen vers bloed meer opgaf 
na zijn bezoek aan Neri.49 

De genezing van Barsum laat goed zien hoe Gallonio zowel de geeste-
lijke als de medische benadering van ziekte in zijn Vita incorporeerde, om de 
superioriteit van de ene boven de andere te aan te tonen. Enerzijds geeft hij 
voortdurend blijk van dezelfde preoccupaties die ook medici zouden kunnen 
bezighouden. Hij spelt de symptomen van Barsums aandoening uit. Hij geeft 
de prognose van de medici weer. Hij doet verslag van de waarnemingen, die 
hebben geleid tot de constatering dat de mis en de eerste stabilisering tegelijk 
plaatsvonden. Hij verwoordt de uiteindelijke genezing in termen van een 
Galeense zuivering. Anderzijds verbindt Gallonio deze gebeurtenissen met de 
symboliek van de liturgie. Het bloed dat Barsum verloor, zet Gallonio tegen-

                                                                                                                   
per lui. Cosa grande! nello stesso tempo ch’egli diceva la Messa, nell’istesso appunto 
l’infermo prese sonno: la qual cosa si seppe per questa via; imperoche facendosi conto 
dell’hora, trovossi che in quel tempo appunto l’Archidiacono s’addormentò, nel quale Filippo 
celebrava; e dormì doppo una lunga vigilia, alcune hore, e destatosi si sentì migliorato. 
[..]’ Gallonio, Vita del beato padre, 230. 
48 ‘Et, havendomi il padre, [..], abbracciato et tenuto stretto, quando mi lasciò, io mi sentii 
sudare et fortificare. [..] mi basciò et abbracciò più volte, [..] Et, in quello instante, sudai, et 
mi sentii rinforzarmi; [..]’ Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, II, 177-178 
[Barsum]. Voor de zuivering als topos in hagiografische literatuur: Vauchez, Sainthood, 445 
met n. 3. Voor aderlating in de geleerde geneeskunde: Siraisi, Medieval and early Renaissan-
ce medicine, 137-141. Voor de connectie tussen medische en miraculeuze zuivering: Gentil-
core, Healers and healing, 183. 
49 ‘[..] sputo sanguinis liberatur, quòd si quid eius post excrevit, id fuit, quod iam antea in 
pectus descenderat, quod mittere opus erat.’ Gallonio, Vita beati patris, 212; ‘[..] dall’hora 
innanzi non sputò più sangue, eccetto quello che di già era calato al petto, il quale bisognava 
venisse fuori.’ Idem, Vita del beato padre, 230. Dit detail is afkomstig uit Incisa della Roc-
chetta en Vian, Il primo processo, II, 182 [G. Vecchietti]. 
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over het bloed van Christus dat Neri consumeerde tijdens de eucharistie. De 
kern van dit genezingswonder is de redding van Barsum, door toedoen van 
Christus bloedoffer.50 Neri vervulde hierbij een essentiële bemiddelingsrol. 
Gallonio verzamelde vele flarden uit de verzamelde getuigenissen en stelde 
hieruit een verslag samen, waarbij hij met één been in de empirische werkelijk-
heid stond, en met het andere in de devotionele symboliek. 

Gallonio heeft bewuste keuzes gemaakt in de beschrijvingen van ziek-
tebeelden en genezingen. De ingrepen zijn subtiel. Gallonio blijft over het 
algemeen dicht bij de oorspronkelijke getuigenverklaringen. Zijn eigen inbreng 
beperkt zich vaak tot de selectie van passages uit deze getuigenissen. Soms 
stelde hij echter zelf diagnoses. Hij liet de mate van technisch detail afhangen 
van of hij in het Latijn of in het Italiaans schreef en hij introduceerde in de 
Latijnse editie geleerde termen en pathologische details. Gallonio speelde met 
medische begrippen en verklaringsmodellen, hoewel hij zich nooit dieper in de 
geneeskunde waagde dan strikt noodzakelijk was voor zijn hagiografische 
werken. Hij bezat geen bijzondere medische deskundigheid maar maakte 
gebruik van de expertise van opgeleide medici wanneer het uitkwam. Het nut 
van die expertise was paradoxaal: ze diende uitsluitend ter diskwalificatie van 
zichzelf, ten gunste van de geestelijke genezingskracht van Neri. 

 
4.3 Gallonio en de medici 

De inwoners van Rome in de tweede helft van de zestiende eeuw waren vooral 
ziek, is de indruk die uit de Vita van Neri ontstaat. Ze waren niet alleen ziek 
van lijf en leden, maar ook ziek van geest en ziel. Al deze zieken wilden gene-
zen. Genezers konden medici zijn, of geestelijken. Medici en geestelijken 
konden als groepen deels overlappen, deels samenwerken, en deels met elkaar 
concurreren. De hulp van de priester Neri werd vaak ingeroepen wanneer de 
gezondheid of het lichamelijke welzijn in het geding was. Zoals de medicus 
Girolamo Cardella in 1592 verzuchtte tegen Pietro Consolini: ‘Jullie hebben 
medici in huis, die van een andere kwaliteit zijn dan wij.’51 

De medicus kon tegelijk medewerker en concurrent zijn van de geeste-
lijke. Wonderbaarlijke genezing en genezing volgens medische voorschriften 
konden naast elkaar voorkomen. Medische therapie was vaak niet alleen af-
komstig van de geschoolde experts en in veel situaties bovendien niet effectief. 
Het vertrouwen in de academisch opgeleide medicus sloot dan ook niet uit dat 
patiënten ook een beroep deden op andere groepen voor hun kennis over 
ziekte en genezing, zoals ouderen met levenservaring en geestelijk leiders.52 
Door de beperkte effectiviteit van de geneeskunde en het gelijktijdig naast 
                                                 
50 Miri Rubin, Corpus Christi: the Eucharist in late medieval culture (Cambridge etc. 1992) 
12-35, 302-316. 
51 ‘Voi havete in casa, [..], medici di altra qualità, che non siamo noi’, Gallonio, Vita del beato 
padre, 217; voor Pietro Consolini zie A. Foa, ‘Consolini, Pietro’, Dizionario Biografico degli 
Italiani XXVIII (Rome 1983) 51-52. 
52 Gentilcore, Healers and healing, 1-29; Roy Porter, ‘The patient’s view: doing medical 
history from below’, Theory and society 14 (1985) 175-198, aldaar 189-194. 
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elkaar bestaan van meerdere gezaghebbende groepen, opereerden de heilige en 
de medicus op het terrein van ziekte en genezing als gelijkwaardige concurren-
ten. De handelingen die ze verichtten, artsen de uroscopie en de aderlating, 
geestelijken het gebed en de handoplegging, waren weliswaar verschillend, 
maar de uitwerking was vergelijkbaar.53  

Ook in het Oratorium hadden de priesters die de kern van de organisa-
tie vormden voortdurend medisch geschoolde vakmensen in hun midden of 
aan hun bed staan.54 Gallonio liet geen gelegenheid voorbijgaan om het con-
trast te benadrukken tussen de effectiviteit van Neri’s inspanningen en de 
machteloosheid van de medici met wie de oratorianen in aanraking kwamen. 
Tegelijkertijd gaf hij echter blijk van een goed gevoel voor de dynamiek van het 
medische werkveld. Hij paste de twee versies van de Vita van Neri bijvoorbeeld 
aan aan de sociale differentiatie van medische expertise. Illustratief is zijn 
beschrijving van de ziekte van Artemisia Cheli, een meisje met een gezwel aan 
haar onderarm, dat zij in haar getuigenis zelf een bobbel noemde. Gallonio 
verklaart in de Latijnse editie: ‘medici noemen dit soort ziekte een ganglion of 
knoop’, wat hij in de Italiaanse editie veranderde in: ‘door de chirurgen knoop 
of natta genoemd’.55 Gallonio beriep zich op het gezag van de expert waar het 
publiek het meest vertrouwd mee zou zijn: lezers van het Latijn kregen een 
(theoretisch geschoolde) medicus voorgeschoteld, lezers van het Italiaans een 
(ambachtelijke) chirurg.  
 Gallonio had er als oratoriaanse priester natuurlijk belang bij gebeur-
tenissen uit het leven van Neri zoveel mogelijk in verband te brengen met God. 
Ook sommige medici verklaarden bepaalde ziektes en genezingen echter als 
bovennatuurlijke gebeurtenissen. De beroemde Florentijn Andrea Cesalpino 
(1525ca.-1603), werkzaam in Rome, was een van de medici die geschreven 
verklaringen afgaven over de hartkloppingen, de gebroken ribben en de over-
verhitting van Neri. In 1597 onderkende hij als medicus niet alleen de moge-
lijkheid dat sommige ziektes door God waren veroorzaakt, maar onderbouwde 
hij dit bovendien met een beroep op een van de meest gezaghebbende medi-
sche schrijvers, Hippocrates, overigens een heiden. Cesalpino plaatste dergelij-
ke gevallen geheel buiten de competentie van de geneeskunde. Aangezien de 
                                                 
53 Sallmann, Naples et ses saints, 348. 
54 Enzo Fagiolo, ‘Malattie e medici di S. Filippo Neri’, Strenna dei romanisti 64 (2003) 295-
306; Catrien Santing, ‘De affectibus cordis et palpitatione: secrets of the heart in counter-
reformation Italy’ in: Willem de Blécourt en Cornelie Usborne ed., Cultural approaches to 
the history of medicine. Mediating medicine in early modern and modern Europe (Basing-
stoke en New York 2004) 11-35, aldaar 14, 19, 24-29. 
55 ‘Artemisiae Cheliae durum ac renitens tuberculum in sinistræ manus articulo ortum erat: 
id morbi genus ganglion medici seu nodum vocant.’ Gallonio, Vita beati patris, 231-232; ‘Ad 
Artemisia Cheli nacque nella giuntura della mano sinistra un'enfiatura, nodo, o natta 
da'Cirurgici nominata, [..]’, Idem, Vita del beato padre, 248-249; Artemisia zelf noemde het 
gezwel een gomma, een knobbel: ‘[..] ritrovandome io una gomma, qui alla giontura della 
mano et il braccio [..]’, Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 340 [A. Cheli]; 
Cesare Baronio noemde Artemisia’s gezwel een ‘gomma, over tubero’, ibid. I, 405 [C. 
Baronio]. 
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aandoening van Neri goddelijk was, had deze ook een goddelijke oorzaak, en 
moest ook de remedie goddelijk zijn.56 Twee jaar later was hij nog explicieter: 
veel verschijnselen hebben, zo legde Cesalpino uit, lichamelijke oorzaken. Deze 
zijn natuurlijk. Als iets echter onmiddellijk van een goddelijke oorzaak afhangt, 
zonder tussenkomst van ‘secundaire’ lichamelijke oorzaken, dan is het ‘boven-
natuurlijk’ en niet ‘het onze om te onderzoeken’.57  
 Angelo Vittori (1547-1640ca), ooit de archiater van Gregorius XIII en 
na 1585 de persoonlijke geneesheer van Neri, drukte zich uit in dezelfde geest 
als Cesalpino.58 Vittori publiceerde zijn verslag van de autopsie van de overle-
den Neri in 1613. Hij stelt daarin dat ziektes altijd een goddelijke oorzaak 
hebben, in zoverre dat allerlei externe omstandigheden zoals de zon en de wind 
door God zijn gecreëerd. De meeste ziektes hebben daarentegen ook een men-
selijke component, omdat ze afhangen van de individuele menselijke aanleg. 
Sommige ziektes en de daaropvolgende genezing zijn echter werkelijk goddelijk 
(divinus) te noemen, aangezien hun oorzaak, hun symptomen en hun remedie 
geheel voorbij gaan aan de gebruikelijke natuurlijke krachten en effecten. 
Vittori verwijst naar twee gezaghebbende werken, namelijk De morbo sacro 
van dezelfde Hippocrates en de Summa theologica van Thomas van Aquino.59 
De medicus combineert de aartsvader van de antieke geneeskunde en de be-
langrijkste theoloog van de Middeleeuwen om zijn eigen beroepsgroep vakkun-
dig buitenspel te zetten. 

Cesalpino en Vittori deden deze uitspraken in verhandelingen die ter 
ondersteuning dienden van de canonisatie van een van hun eigen voormalige 
patiënten. Ook buiten het canonisatieproces van Neri zagen medici bepaalde 
lichamelijke aandoeningen als het werkterrein van de Kerk. Giovanni Battista 
Codronchi, een medicus uit Imola, schreef in 1595 een boek over magische 

                                                 
56 Ibid., III, 437-439 [A. Cesalpino]. Voor Cesalpino, zie A. Ferrari, ‘Cesalpino, Andrea’ in: 
Dizionario Biografico degli Italiani XXIV Cerreto-Chini (Rome 1980) 122-125. 
57 ‘[..], quae alia excogitari possit, quam divinum quid, quod supra naturam vocamus? [..], si 
quae autem immediate pendeant a causa divina, non intercedentibus causis secundis, non 
est nostrum investigare: qui enim verbo omnia fecit, non eget mediis naturalibus.’ Incisa 
della Rocchetta en Vian, Il primo processo, II, 222-225 [A. Cesalpino]. Hij kwam hiermee 
tegemoet aan de canonistiek, die al in de dertiende eeuw had vastgesteld dat een wonder een 
ingreep van God was, die daarmee voorbij ging aan de kenbare ‘causae secundae’, 20-21. 
58 Ibid., I, 152 [A. Vittori]; Gallonio, Vita del beato padre, 186; U.M. Lang, ‘The miracle of St. 
Philip Neri in the Palazzo Massimo’, Annales Oratorii 2 (2003) 87-108, aldaar 102; Cistellini, 
San Filippo Neri, I, 236 en II, 911, 968. 
59 ‘[..] censet Hippocrates* (l. de morbo sacro) omnes morbos simul esse divinos, & humanos. 
Divinos quidem quatenus causas divinas habent, ut solem, ventos, & reliqua à Deo creata. 
Humanos verò, quatenus unusquisque naturam, & vim in se ipso habet, & propriam aliquam 
curationem. Si verò aliqui simpliciter Divini futuri sint [..], eos tantum esse iudicat, qui 
neque causas habent, ut reliqui, neque curationem eamdem, neque naturam. Illi enim 
effectus re vera supranaturales, & Divini sunt, qui ab ea causa fiunt, quae naturalis causae 
vires, & facultatem excedunt, * (ex D. Thom. 1. parte q. 105. artic. 7. & 8.) [..]’, Angelo 
Vittori, De palpitatione cordis, fractura costarum, aliisque affectionibus B. Philippi Nerii 
Congregationis Oratorii fundatoris. Qua ostenditur praedictas affectiones fuisse super 
naturam (Rome, Camerae Apostolicae, 1613) 7. 
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betoveringen die de menselijke gezondheid konden schaden. Hij beschouwde 
de kerk als de enige instantie die hiertegen iets kon ondernemen.60 Ditzelfde 
onderwerp had ook Cesalpino al eens onder de loep genomen, in zijn Investiga-
tio peripatetica daemonum, uitgekomen in 1580, lang voordat hij iets met het 
Oratorium te maken had.61 De aanleiding voor het schrijven van dit laatste 
werkje was het onderzoek geweest dat ‘theologen, filosofen en medici’ op last 
van aartsbisschop Pietro Giacomo Borbone van Pisa hadden ingesteld naar de 
duivelse bezetenheid van enkele jonge religieuze vrouwen. De deskundigen, 
vertegenwoordigers van zowel de geestelijkheid als de geneeskunde, moesten 
op basis van de lichamelijke symptomen uitmaken of hier sprake was van een 
natuurlijke of een bovennatuurlijke oorzaak. Dat is een vergelijkbare situatie 
als het onderzoek naar Orsola Benincasa, in 1582, waaraan Neri had deelge-
nomen. Cesalpino probeerde in zijn verhandeling aannemelijk te maken dat 
duivelse bezetenheid een aandoening was die zich tegelijkertijd in de ziel en in 
het lichaam manifesteerde. In dit geval betoogde hij overigens dat in de behan-
deling hiervan geneesheren juist wel een rol konden spelen, naast kerkelijke 
exorcisten.62 

Deze medici hadden belangstelling voor de ziel en haar potentiële be-
lagers. Omgekeerd kon de geestelijkheid ondubbelzinnig zeggenschap opeisen 
over het lichamelijke welzijn, bijvoorbeeld in het geval van gevaarlijke epide-
mieën. De adviezen van de geneeskunde aan de mensheid druisten soms in 
tegen wat de geestelijkheid de mensheid zou willen bijbrengen. Eerder is de 
recalcitrante houding van Carlo Borromeo jegens zijn medici ter sprake geko-
men, zoals verwoord door Bascapé. Tijdens een grote pestepidemie in 1576 in 
Noord-Italië, die Milaan zwaar trof, hield de aartsbisschop dit consequent vol. 
Borromeo hield de gelovigen voor dat zij vanwege hun zondig gedrag zelf de 
pest over zich hadden afgeroepen, in preken waarin hij medische metaforen 
gebruikte: zondig gedrag was besmettelijk en het bederf van de goede zeden 
ging gepaard met bederf van het lichaam. Hij organiseerde processies om God 
nederig te smeken om vergiffenis, hoewel het bestuurlijke orgaan dat verant-
woordelijk was voor de gezondheid in de stad het besmettingsgevaar onder-
kende en een dergelijke massale bijeenkomst liever vermeed.63 De aartsbis-
                                                 
60 Gentilcore, Healers and healing, 23-24. Voor Codronchi: C. Colombero, ‘Codronchi, 
Giovan Battista’ in: Dizionario Biografico degli Italiani XXVI Cironi-Collegno (Rome 1982) 
122-125. 
61 Andrea Cesalpino, Daemonum investigatio peripatetica: in qua explicatur locus Hippocra-
tis in Progn. "Si quid divinum in morbis habetur" (Florence, Giunta, 1580). 
62 Mark Edward Clark en Kirk M. Summer, ‘Hippocratic medium and Aristotelian science in 
the “Daemonum investigatio peripatetica” of Andrea Cesalpino’, Bulletin of the History of 
Medicine 69 (1995) 527-541. Het onderzoek moet hebben plaatsgevonden tussen 17 mei 
1574 en 2 december 1575, begin- en einddatum van de periode dat Pietro Giacomo Borbone 
aartsbisschop was van Pisa. Konrad Eubel, Hierarchia Catholica III Saeculum XVI ab anno 
1503 complectens (Münster 1910) 292. 
63 Cosmacini, Storia della medicina, 112-121; Wietse de Boer, The conquest of the soul: 
confession, discipline, and public order in Counter-Reformation Milan (Leiden etc. 2001 [i.e. 
2000]) 79-83. 
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schop liet heiligenlevens drukken en verspreiden onder de bevolking ter onder-
richt en morele ondersteuning. Vooral de Vita van de heilige Dionysius van 
Alexandrië vond Borromeo een instructief voorbeeld voor de lijdende Milane-
zen. Onder bisschop Dionysius hadden de Alexandrijnen epidemieën namelijk 
gewillig ondergaan als een vorm van martelaarschap.64 Lijdzaamheid won het 
weer van medische urgentie.  

Naar aanleiding van deze pestepidemie van 1576 verschenen meerdere 
publicaties over de angstaanjagende ziekte, waaronder die van de medicus 
Michele Mercati en die van bisschop Marco Gonzaga van Mantua goed vergelij-
kingsmateriaal opleveren. Mercati beschrijft in de Instruttione sopra la peste 
de oorzaken van de pest, de symptomen, de mogelijke preventie en de 
mogelijke remedies. Als oorzaak van de pest noemt Mercati de balans van de 
humores, in combinatie met de stand van de sterren en met specifieke 
toestanden van de grond, van het water en van de lucht, van planten en van 
dieren, allemaal natuurlijke gegevens. Hiernaast noemt hij ook nog de 
mogelijkheid van een bovennatuurlijke oorzaak. Hij voegt hier meteen aan toe, 
dat het de taak is van theologen om zich over hierover uit te spreken, en hij 
gaat er daarom zelf niet verder op in, afgezien van het noemen van enkele 
historische voorbeelden.65 

Ook bisschop Gonzaga noemt in zijn Cause et rimedii della peste 
oorzaken van de pest, middelen om de pest te voorkomen en middelen om 
ervan te genezen. De bisschop benadrukt echter de spirituele kant van ziekte 
en epidemieën en roept de lezer op tot introspectie, tot bekering, om daarmee 
de pest te bestrijden. Volgens Gonzaga is het bekend dat verschillende 
omstandigheden de pest kunnen veroorzaken: de slechte humores in het 
lichaam, de bedorven lucht, besmetting, of andere toestanden. Dit zijn precies 
de oorzaken die Mercati ook noemt. Gonzaga verwijst echter niet naar 
medische literatuur en gaat meteen verder met zijn eigen invalshoek. De ogen 
van de christen moeten voorbij deze opzichtige oorzaken kijken. Ze moeten 

                                                 
64 ‘Habuit in hoc genere ab Episcopis suis Mediolanesibus exempli aliquid ad imitandum. Sed 
iis praecipue delectatus est; quae, ut est apud Eusebium, Dionysius Alexandriae Episcopus 
narrat: aegros gravissimo pestis tempore, ab christianis omni charitatis officio aiutos; non 
solum pesbyteris, et diaconis, sed laicis quoque: qui quidem iacentibus assidentes, hilare 
ministrabant, et morbum etiam contrahebant: ipsa cadavera lavantes, ornantes, et funebri 
linteo involventes, immo etiam humeris portantes, libenter una cum fratribus suis mortem 
oppetebant: eoque libentius, quo genus mortis a martyrii laude nihil abesse existimabant; 
cum interim gentiles homines miserabiliter se invicem desererent; vir uxorem, uxor virum; 
filii parentes, parentes ipsi natos suos.’ Bascapé, Vita e opere di Carlo, 328-331. 
65 Michele Mercati, Instruttione sopra la peste (Rome, Accolti, 1576) 4-15. Marco Ruffini 
schaart Mercati onder diegenen die gebruik maakten van de pest om hun loyaliteit aan de 
paus en aan de kerk van Rome te tonen, waarbij hij in het gezelschap was van onder anderen 
Angelo Rocca, Baldassare Pisanelli, Principio Fabrizi en Marcantonio Ciappi. Marco Ruffini, 
Le imprese del drago. Politica, emblematica e scienze naturali alla corte di Gregorio XIII 
(1572-1585) (Rome 2005) 74. 
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dieper doordringen tot de ‘meer fundamentele oorzaken’.66 Deze meer 
fundamentele oorzaken zijn hoogmoed, ketterse ideeën en praktijken, wellust, 
gierigheid. Gods ontsteltenis over de zonden van de mensen vormt de 
‘principale’ oorzaak van de pest.  

Mercati en Gonzaga waren het erover eens dat voor de pest zowel 
natuurlijke oorzaken als bovennatuurlijke denkbaar waren. De natuurlijke 
oorzaken vielen onder de competentie van de medicus, de bovennatuurlijke 
oorzaken vielen onder de competentie van de geestelijke. Beide schrijvers 
waren ook op de hoogte van het werkveld van de ander en pasten ervoor op dat 
andere terrein te betreden. De verhouding tussen de geleerde en de geestelijke 
was echter asymmetrisch. De seculiere medicus erkende naast de 
verschijnselen waarover hij iets kon zeggen, ook verschijnselen waarover hij 
geen zeggenschap had. De geestelijke beweerde daarentegen dat verschijnselen 
op het eerste gezicht allemaal tot het domein van de medicus leken te behoren, 
maar bij nader inzien eigenlijk alle onder de competentie van de geestelijke 
vielen. 

De inspanningen en ambities van medici waren vanuit kerkelijk per-
spectief in sommige gevallen niet alleen zinloos, maar zelfs hinderlijk. Sinds 
het Vierde Concilie van Lateranen in 1215 eiste de kerk van geneesheren dat zij 
hun patiënten in de gelegenheid stelden het laatste sacrament te ontvangen, 
voordat deze door een mislukte medische behandeling kwamen te overlijden.67 
Dat medici hieraan in ieder geval lippendienst bewezen, blijkt uit een voorval 
dat de medicus Michele Mercati beschrijft in een verslag van het laatste ziek-
bed van Gregorius XIII. Mercati had geconstateerd dat de paus het niet lang 
meer zou maken en dacht toen, naar eigen zeggen, aan de kritiek die hij de 
priester Alonso Lobo kort tevoren had horen uiten op medici die ten onrechte 
optimistisch waren over de toestand van een patiënt, om de eigen behandeling 
maar zo lang mogelijk te kunnen voortzetten. Op den duur zou het te laat zijn 
om de laatste sacramenten te ontvangen. Mercati maande de paus daarom te 
zorgen voor zijn ziel en voor het leven in het hiernamaals, aangezien hij voor 
zijn leven op Aarde niets meer kon doen. Een kamerheer riep een priester en 
midden in het laatste oliesel stierf Gregorius.68  
                                                 
66 Marco Gonzaga, Cause et rimedii della peste, et d’altre infermita (Florence, Giunta, 1577) 
22-38, waar hij de ‘piu principali cause’ beschrijft. Gentilcore citeert dit verkeerd als Antonio 
Possevino, Cause et rimedii della peste, et d’altre infermità (Florence 1571). Gentilcore, 
Healers and healing, 12-13. 
67 Nancy G. Siraisi, Medieval and early Renaissance medicine. An introduction to knowledge 
and practice (Chicago en Londen 1990) 44. 
68 ‘Padre Santo, bisogna hora pensare all'anima, che ci è poco tempo. [..] Bisogna pensare 
all'altra vita, Padre Santo, che a questa non vi e piu rimedio’, M. De Boüard, ‘La mort de 
Grégoire XIII d'après un récit inedit de son médecin’, Revue historique 168 (1931) 91-97, 
aldaar 95-96. Alonso Lobo (‘Lupus’) preekte regelmatig als genodigde van de oratorianen. 
Voorbeelden van zijn preken zijn te vinden in enkele verzamelingen van gesprekken die in 
de eerste jaren van het pontificaat van Gregorius XIII in het Oratorium werden gehouden: 
BibVal Ms. O.17, bijvoorbeeld ff. 1ro-3vo; BibVal Ms. O.18, bijvoorbeeld ff. 41vo-42ro. Hij hield 
in 1577 preken bij gelegenheid van de ingebruikname van de Chiesa Nuova, de nieuwe kerk 
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Gezien de concrete contacten tussen medici en de oratorianen en hun 
deels overlappende belangen is het niet verwonderlijk dat medici in Gallonio’s 
Vita van Neri niet alleen als anonieme beroepsgroep voorkomen, maar ook als 
individuele protagonisten. Michele Mercati was een van hen. Deze Toscaanse 
medicus had tamelijk intensief contact met de oratorianen. Hij was in Pisa een 
leerling geweest van Cesalpino en tijdens het pontificaat van Pius V (1566-
1572) was hij naar Rome gekomen, om hier te zorgen voor de botanische tuin 
van het Vaticaan.69 Oratorianen, waaronder Neri zelf, correspondeerden met 
hem over zijn familie en over de boeken die hij schreef. In de laatste jaren van 
zijn leven verbleef hij soms in het oratoriaanse complex in de Vallicella.70 
Gallonio beschrijft in de Vita hoe de vader van Mercati, zelf een medicus, zijn 
zieke zoon in 1581 toevertrouwde aan de zorgen van Neri toen deze hem kwam 
bezoeken. De priester voorspelde dat Michele zeker nog enige tijd in leven zou 
blijven, wat bleek te kloppen.71 

Alessandro Alluminati (†1605), de huisapotheker van het Oratorium, 
frequenteerde Mercati voor farmaceutisch onderricht. Mercati kweekte niet 
alleen medicinale bloemen en planten maar verzamelde en bestudeerde ook 
mineralen. Alluminati vertelde in zijn getuigenis in het canonisatieproces van 
Neri dat deze Mercati regelmatig waarschuwde zich minder aan de studie te 
wijden, omdat hij eraan kon doodgaan. In 1593 liet Mercati aan Neri weten dat 
hij werkte aan een boek, zijn mineralogische overzichtswerk dat later is uitge-
geven als Metallotheca Vaticana. Neri voorspelde hem dat hij snel zou sterven 
omdat hij het advies niet had opgevolgd. Opnieuw kwam Neri’s voorspelling 
uit, Mercati overleed inderdaad binnen anderhalve maand aan een urologische 
ziekte.72 Mercati’s einde leek daadwerkelijk verband te houden met de aard van 
zijn wereldlijke studie. Zijn voormalige leraar Cesalpino maakte deze associatie 
in een van zijn publicaties en het is goed mogelijk dat hij erover heeft gespro-
ken met Alluminati, de leerling van Mercati, die hij zeker zal hebben gekend. 
Cesalpino was in 1592 met hulp van Mercati aan het pauselijke hof komen 

                                                                                                                   
van het Oratorium: Cesare Baronio, ‘De origine Oratorii’ Antonio Bellucci ed., Aevum 1 
(1927) 625-633, aldaar 633. 
69 Loris Premuda, ‘Mercati Michele’ in: Charles Coulston Gillispie ed., Dictionary of scientific 
biography IX A.T. Macrobius - K.F. Naumann (New York 1974) 308-309, aldaar 308; W. 
Haberling en J.L. Pagel, ‘Mercati, Michele’ in: W. Haberling, F. Hübotter en H. Vierordt ed., 
Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker IV Maack bis Salzmann (Berlijn 
en Wenen 19322 [1883]) 169-170, aldaar 169. Informatie over hem is schaars. Zie ook de 
introductie van Gianfranco Cantelli in Michele Mercati, Gli obelischi di Roma (Bologna 
1981, ongew. herdr. Rome 1589) 38; Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 211 
n. 580. 
70 Michele Mercati, Metallotheca Vaticana ed. Giovanni Maria Lancisi (Rome, Salvioni, 1717) 
xxxi-xxxii, xxxvi. Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, IV, 193 n. 417. Cistellini, 
San Filippo Neri, I, 154 n. 146, 482-483, 516, 613 n. 31, 697 n. 104, 712 n. 153, 716 n. 170, 
719 n. 187, 736 n. 43, 815, 817. 
71 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 211 [O. Ansaldi]; ‘medicae artis 
peritissimo’, Gallonio, Vita beati patris, 151; Idem, Vita del beato padre, 156. 
72 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 145-146 [A. Alluminati]. 
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werken en in het jaar van diens’s dood had hij ook Neri persoonlijk leren ken-
nen. Cesalpino meldt na Mercati’s dood in het lichaam van zijn voormalige 
leerling tientallen stenen te hebben gevonden in de nieren, de urineleiders en 
de blaas. Cesalpino refereert hieraan, in de inleiding van zijn eigen werk over 
mineralen, met de suggestieve uitroep ‘Alsof hij tijdens het uitspitten van 
ondergrondse tunnels, in zichzelf vergelijkbare dingen heeft voortgebracht!’73 
De observaties van Cesalpino lagen in het verlengde van de profetie van Neri. 

Gallonio heeft Neri’s voorspelling, Mercati’s studie naar mineralen en 
zijn overlijden in 1593 niet in de Vita genoemd. In het geval van de Calabrese 
medicus Giovanni Battista Modio (†1560) heeft Gallonio in de Vita meer 
expliciet verwezen naar de feitelijke werkzaamheden van een medicus. De 
keuze waar Modio zich voor zag gesteld, was vergelijkbaar met die van Mercati. 
Ging de aandacht uit naar de vergankelijke wereld of naar het eeuwige? Het 
resultaat was bij Modio echter verheffender: terwijl Mercati ondanks de waar-
schuwingen van Neri volharde in zijn aardse studie, wist Neri bij Modio een 
verandering van oriëntatie te bewerkstelligen. Ook Modio werd geplaagd door 
nierstenen en hij kon niet meer urineren. Hij dacht zelf dat hij het niet zou 
overleven. Door de tussenkomst van Neri, die voor hem ging bidden in een 
kerk in de buurt van zijn ziekbed, genas hij echter in korte tijd. Na deze gebeur-
tenis begon hij in opdracht van Neri voordrachten te houden voor het Oratori-
um, met de levens van heiligen als onderwerp, wat hij de rest van zijn leven 
bleef doen.74 Modio keerde zijn leven ten goede, door zich na zijn genezing te 
wijden aan de heiligencultus.75  

De ziekte, genezing en bekering van Modio illustreren goed hoe de ex-
pertise van de medicus tegen het geestelijke gezag van Neri kon worden afge-
zet. Halverwege de zestiende eeuw voerden medici in Rome een debat over de 
kwaliteit van het water van de Tiber, mede aangezwengeld door één van de 
geneesheren die het volgens Gallonio hadden laten afweten in de verzorging 
van Prospero Crivelli, Alessandro Petronio.76 In 1552 en nog eens in 1581 
roemde Petronio in publicaties het rivierwater, dat goed zou zijn voor iedere 
persoon en voor alle organen.77 Ook Modio mengde zich in dit debat over de 

                                                 
73 ‘[..] immatura morte praeventus eaque inevitabili ob calculos in utroq. rene ingentes ac 
numerosos, & quamplurimos alios in vesica fellis repertos (quasi dum Terrae cuniculos 
rimaretur, in se ipso non absimilia procrearet) [..]’, Andrea Cesalpino, De metallicis libri tres 
(Rome, Zannetti, 1596) f. a2vo (ongepagineerd voorwoord). Ferrari, ‘Cesalpino’, 123; Incisa 
della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 235 [A. Cesalpino]. 
74 ‘[..] ex incommoda illa valetudine penitus emerserit. Huius deinde opera B. Pater in 
enarrandis priscorum Sanctorum rebus gestis magno cum fructu, & solatio audientium usus 
est: [..]’ Gallonio, Vita beati patris, 56-57; ‘[..] in brieve di si noiosa infermità rimase intera-
mente libero, impiegandosi poi in raccontare all’Oratorio, secondo l’ordine datogli dal Beato 
Padre, à cui fù sempre ubidiente, le vite de’Santi; il che fece con gran frutto de gli ascoltanti, 
[..]’ Idem, Vita del beato padre, 52. 
75 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, III, 259 [G. Fedeli]. 
76 Gallonio, Vita beati patris, 42-43; Idem, Vita del beato padre, 42-43. 
77 Alessandro Traiano Petronio, Ad Iulium III pontificem optimum maximum de aqua 
tiberina (Rome, Dorici, 1552); Idem, De victu romanorum et de sanitate tuenda libri quin-
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zuiverheid van het drinkwater in Rome. De kwestie van het drinkwater had een 
duidelijke correlatie met de aandoening van nier- en blaasstenen. In de vroeg-
moderne periode behoorden inwendige stenen tot de meest voorkomende 
ziektes.78 Verkeerde voeding gold als een belangrijke oorzaak van deze aandoe-
ning, waaronder dik, gruizig drinken.79 Modio was een van de eersten die 
expliciet afried het water van de Tiber te drinken. In een traktaat van 1556 
schreef hij dat de pauselijke bouwnijverheid zich zou moeten inzetten voor een 
herstel van de antieke aquaducten. Het heldere water uit bronnen in de bergen 
zou beter zijn voor de menselijke gezondheid dan het troebele water in de 
brede, trage Tiber. Hij laakte medici tiberini als Petronio, die dachten dat het 
rivierwater heilzaam was.80 Tegen het einde van de zestiende eeuw, toen Gallo-
nio de Vita van Neri schreef, was Modio’s visie de dominante geworden in 
Rome. De pausen Sixtus V en Paulus V lieten water vanuit de Appennijnen naar 
de stad leiden en maakten dit in fonteinen toegankelijk voor het volk, de Acqua 
Felice en de Acqua Paola.81  

Met betrekking tot de zuiverheid van water was de expertise van Mo-
dio tegen 1600 algemeen aanvaard. Toch werd Modio zelf door nierstenen 
gekweld, zijn deskundigheid ten spijt. Dit gebeurde volgens Gallonio in het-
zelfde jaar waarin hij zijn traktaat over de Tiber publiceerde. Gallonio was zich 
bewust van Modio’s rol in het debat over het rivierwater. Hij noemt in de Vita 
van Neri zelfs Modio’s publicaties: een bewerking van de Cantici van Iacopone 
van Todi, maar ook een boek over het water van de Tiber.82 Gallonio zette de 
intellectuele prestatie van Modio tegenover het mysterie van zijn urologische 
stenen en de miraculeuze genezing ervan. Modio scheidde zijn eerste druppels 
urine weer uit, op hetzelfde ogenblik dat het water van Neri’s tranen begon te 

                                                                                                                   
que. His accessere libelli duo De alvo sine medicamentis mollienda (Rome, in aedibus Populi 
Romani, 1581); zie Cesare d’Onofrio, Le fontane di Roma (Rome 1986) 38-39. 
78 Margaret Healy, ‘Journeying with the “Stone”: Montaigne’s healing Travel Journal’, 
Literature and Medicine 24 (2005) 231-333, aldaar 234-235. In de canonisatieprocessen 
voor servi Dei uit het Koninkrijk Napels, 1540-1750, kwam in de getuigenverklaringen de 
niersteenkoliek, samen met liesbreuk en oogontstekingen, het meeste voor van alle specifie-
ke ziektebeelden. Sallmann, Naples et ses saints, 354-356. 
79 Anne Jacobson Schutte, ‘Suffering from the stone: the accounts of Michel de Montaigne 
and Cecilia Ferrazzi’, Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 64 (2002) 21-36, aldaar 28-
29 (Andrea Bacci adviseerde in De thermis bijvoorbeeld aluminiumhoudend water te nutti-
gen); Harold J. Cook, Trials of an ordinary doctor: Joannes Groenevelt in seventeenth-
century London (Baltimore 1994) 82-101.  
80‘[..] che diremo de i medici del nostro tempo, quali havendo copia di quasi tutti i buoni 
autori, che possono essere loro guida et maestri à dover trovare et conoscere chiaramente la 
verità, stanno pure ostinati nell’antica openione et corrono col Tevere al mare di questo 
errore [..]’, uit: Giovanni Battista Modio, Il Tevere. Dove si ragiona in generale della natura 
di tutte le acque, e in particolare di quella del fiume di Roma (Rome, Luchini, 1556), 
geciteerd in D’Onofrio, Le fontane di Roma, 33, 36-37. 
81 Ibid., 32-43. 
82 Gallonio, Vita del beato padre, 50. Gallonio putte deze informatie uit de getuigenis van 
Gian Francesco Bordini: Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, III, 389 [G.F. 
Bordini]. 
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stromen. Modio’s kennis van het water van de Tiber legde het af tegen Neri’s 
vertrouwen in God. Neri’s tranen, veroorzaakt door intens gebed tot God, 
waren effectiever dan alle wereldlijke geleerdheid over waterlopen bij elkaar.83 
Om te benadrukken dat Neri’s spirituele krachten sterker waren dan de intel-
lectuele kracht van geleerden als Modio, verwerkte Gallonio een actuele kwes-
tie van volksgezondheid in zijn betoog. 
 Gallonio’s aandacht voor Modio’s werk was ingegeven door diens 
betrokkenheid bij het Oratorium en door zijn bekering, niet door een bijzonde-
re voorkeur voor juist Modio’s medische en natuurhistorische inzichten. De 
priester bezat zelf van Modio ook geen publicaties. Hij had wel een exemplaar 
van De thermis van Andrea Bacci, die in het debat over drinkwater juist de kant 
van Petroni koos, maar in de Vita van Neri verwijst hij nooit naar Bacci.84 Voor 
zover Gallonio zelf medische ideeën had, ideeën die binnen het werkveld van 
de geneeskunde thuishoorden, liet hij zich hierdoor niet beïnvloeden in de 
keuzes die hij maakte voor de compositie van de Vita. Het voorkomen van 
medici en medische kwesties in de Vita van Neri diende louter ter onderstre-
ping van de uitverkorenheid van de Florentijnse priester. 
 Dat Gallonio bij het opvoeren van individuele medici in de Vita van 
Neri bovendien het lopende canonisatieproces in zijn achterhoofd had, blijkt 
uit het geval van Fabio Apicella. Ook deze Napolitaanse medicus had last gehad 
van bijzonder pijnlijke nierstenen en gebruikte geen medicijnen meer. Apicella 
scheidde de steen, zo groot als een pijnboompit, pas uit na aanraking met de 
haren van Neri. De medicus deed zelf in een getuigenis in het canonisatiepro-
ces kort, feitelijk verslag van het gebeurde.85 Volgens de Latijnse editie van 
Gallonio’s Vita van Neri had Apicella verklaard dat hij verbijsterd was dat zijn 
genezing niet door menselijke kundigheid, maar door goddelijke kracht was 
bewerkstelligd.86 In de getuigenis van Apicella komt dit echter niet voor. Gallo-
nio’s formulering ‘non humana arte, sed divina prorsus ope’ sluit precies aan bij 
de criteria die Angelo Rocca opsomt voor het accepteren van een wonder ten 
behoeve van de canonisatie van een heilige. Het wonder moest aantoonbaar de 

                                                 
83 ‘[..] il Beato Filippo, visitatolo secondo l’usanza, e confortatolo in prima benignamente alla 
patientia, se n’andò fatto questo alla Chiesa più vicina; dove porgendo caldissimi prieghi al 
Signore per la salute di lui, alla prima lagrima, che de gli occhi gli uscì, mandò subito fuori il 
Modio l’orina; per la qual cosa prese egli all’hora miglioramento si grande, che in brieve di si 
noiosa infermità rimase interamente libero, [..]’ Gallonio, Vita del beato padre, 52. 
84 ASR, Notai A.C. Vol. 66 f. 109ro. Het exemplaar van Gallonio in de Biblioteca Vallicelliana 
heb ik niet geïdentificeerd. Volgens de inventaris van zijn nalatenschap gaat het om de editie 
Andrea Bacci, De thermis libri septem (Venetië, Valgrisi, 15882 [1571]). 
85 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, IV, 134 [F. Apicella]. 
86 ‘[..] doloris talis erat impetus, ut eum omni prorsus quiete privaret: ergo humanis remediis 
spretis, ut quae nihil morbo prodessent Beati Philippi capillos affectae parti admovet; nec id 
sanè frustra: Calculus extemplò ad vesicam descendit, dolor omnis evanescit, urina nullo 
impedimento redditur, calculo iter patet, erat is pineae nucis magnitudinem explens. Quibus 
ille attonitus id non humana arte, sed divina prorsus ope, nempe B. viri intercessione factum 
esse publico testimonio confirmavit.’ Gallonio, Vita beati patris, 257. 
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menselijke kunde te boven gaan: ‘non ex arte’.87 Gallonio paste de formulering 
van de medicus zo aan dat het een verklaring van onvermogen werd van de 
geneeskunde, relevant voor de juridische procedure. 
 

4.4 Het lichaam van de heilige 
Medici die hun patiënten onder handen namen, leken in het werk van Gallonio 
niet zinvoller bezig dan de geneesheren die zich beperkten tot het turen naar 
de urinefles. Giovanni Battista Guerra, de huismeester die in 1589 van de trap 
was gevallen en zijn hoofd had gestoten tegen de marmeren balustrade van een 
kerk, lag met een gapende hoofdwond omringd door geneesheren en chirur-
gijns. De medici kregen heftige discussie over wat ze met de wond moesten 
doen. Sommigen vonden dat zij deze verder moesten openen om alles goed te 
kunnen zien. Anderen waren hierop tegen, onder wie Giuseppe Zerla (1521-
1605), zelf een lekebroeder van het Oratorium die aan het einde van zijn leven 
in de Vallicella woonde. Deze kwestie, of een wond van beter van buitenaf kon 
worden behandeld met verband en compressen, of beter door deze verder te 
openen zodat hij goed zichtbaar was en schoon kon worden gemaakt, was al 
eeuwen een geschilpunt tussen de voorstanders van de externe en die van de 
interne geneeskunde.88 Gallonio vond voor de Vita van Neri vooral de onenig-
heid onder de medici de moeite van het vermelden waard, die uiteraard in 
contrast stond tot de vereende inspanningen van de oratorianen om voor 
Guerra te bidden. De medici stonden met hun instrumenten machteloos toe te 
kijken zonder overeenstemming te bereiken over de beste handelwijze.  

Anders was dit toen medici het lichaam van de overleden Neri openden 
om dit te onderzoeken. De lijkschouw leverde kennis op vanuit een veel breder 
perspectief dan puur medische of fysiologische problematiek. De anatomische 
sectie gold als een manier om niet alleen kennis bloot te leggen over de spieren, 

                                                 
87 Rocca, De canonizatione Sanctorum, 16. 
88 ‘[..] Ioannes (id uni ex illis nomen) in ea erat sententia, ut diceret laesam partem ferra-
mentis non modò abradendam, sed etiam aperiendam esse, osque ipsum detegendum, ut 
quicquid laesum erat, in conspectu esset: alii verò co.tra, in quibus Josephus Zerla erat 
medicae artis laude praestans, nullo id pacto tentandum: iamq. ferrame.ta ad scindendum, 
perforandumque parata omnia: sed cum peritissimi medici diversa de curandis vulneribus 
sentirent, nullum aegro adhibetur medicamentum, praeter simplicem abiegni olei unc-
tionem, & unicam ex oleo amygdalino potionem [..]’, Gallonio, Vita beati patris, 176-177; 
‘[..] alcuni dicevano doversi altro rimedio prendere. Erano di già gli stromenti in ordine per 
venire al tagliamento; ma essendo eglino tra loro differenti non si mise ad effetto questo 
medicamento: furono dunque le ferite con olio semplice di abete unte, e all’infermo dato per 
bocca un poco d’olio di mandorle dolci [..]’, Gallonio, Vita del beato padre, 186-187. De 
discussie over de behandeling van wonden en in het bijzonder hoofdwonden, en de vraag of 
de wond het beste open kon worden gehouden of zelfs verder open gesneden moest worden, 
speelde onder geletterde chirurgen al sinds de dertiende eeuw, Siraisi, Medieval and early 
Renaissance medicine, 159, 169-170. Over Zerla: Gallonio, Vita del beato padre ed. Bon-
adonna Russo, 239 n. 484. 
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botten en aders, maar ook over de geest en de ziel.89 Het was in 1595 dezelfde 
vrome chirurg Zerla die voor het heilige lichaam van Neri wel de scalpel ter 
hand nam.90 In plaats van te schamperen over de onkunde van de geneesheren, 
heeft Gallonio deze operatie uitvoerig beschreven. Het aanschouwen van de 
inwendige structuur van het menselijke lichaam, net als het aanschouwen van 
welk aspect van de mens dan ook, was alleen verheffend als hierin de glorie van 
de heilige zichtbaar werd, bij wijze van verering - zoals een reliek ook wordt 
aanschouwd. 
 Gallonio begint zijn verslag van de dissectie met een wonderbaarlijk 
teken van schaamte van Neri. Terwijl de snijders aankwamen en de oratorianen 
Neri ontkleedden, verschoof de dode man voorturend zijn handen zo, dat zijn 
edele delen aan het zicht werden onttrokken. Angelo Vittori, die ook aanwezig 
was, riep hierbij uit dat Neri zelfs nadat de ziel al uit het lichaam was getreden 
zijn schaamdelen nog bedekte. In overeenstemming met de verschillende 
functies van de edities, de Latijnse Vita zakelijk en openhartig, de Italiaanse 
Vita preuts en inspelend op het gevoel, beschrijft Gallonio deze proeve van 
kuisheid in het Italiaans uitgebreider.91 Vittori liet in zijn werkje over de hart-
kloppingen van Neri, waarin hij de autopsie en de waargenomen symptomen 
bespreekt tegen de achtergrond van antieke en moderne medische geschriften, 
het postume gebaar van kuisheid achterwege. Wel lichtte hij in een latere fase 
van het proces, in 1610, desgevraagd zijn uitroep toe met de opmerking dat de 
bewegingen van de handen van de overledene niet door de verrichtingen van 
de lijkschouwers konden zijn veroorzaakt, aangezien het onmogelijk was dat de 
handen dan steeds op dezelfde plaats terugvielen.92 

                                                 
89 Daniela Bohde, ‘Skin and search for the interior: the representation of flaying in the art 
and anatomy of the Cinquecento’ in: Florike Egmond en Rob Zwijnenberg ed., Bodily 
extremities. Preoccupatons with the human body in Early Modern European culture (Alder-
shot en Burlington 2003) 10-47, aldaar 20; Jonathan Sawday, The body emblazoned: 
dissection and the human body in Renaissance culture (London etc. 1995) 87-88, 96-99; 
Andrea Carlino, La fabbrica del corpo. Libri e dissezione nel Rinascimento (Turijn 1994) 
139-140, 142-143. 
90 Nancy G. Siraisi, ‘Signs and evidence: autopsy and sanctity in Late Sixteenth-Century Italy’ 
in: Idem, Medicine and the Italian universities, 1250-1600 (Leiden etc. 2001) 356-380, 
aldaar 364-365. 
91 ‘Convenerant iam eius corporis exenterandi gratia sectores: aderant multi ex Patribus, 
cum defuncti corpus quò dissecari facilius posset, denudassent, exanguis illius corporis 
manus, & spiritu destituti (mirum dictu) supra naturae vires moveri, easque corporis partes, 
quas indecorum ostendi vivo fuisset, occultare coeperunt: [..]’, Gallonio, Vita beati patris, 
227; ‘Questa cosa è maravigliosa che aprendosi mentre si sarebbe a volta, a volta potuto 
vedere indifferentemente ogni parte del corpo, si ricopriva egli sempre da se stesso colla 
mano, come se ancor vivesse: la qual cosa vedendo Angelo Vittorio, disse tutto pieno di 
maraviglia, ad alta voce; Hor vedete che purità di huomo! che ancor morto da se stesso si 
ricopre, acciochè noi altri non vediamo certe parti del suo corpo! e questo medesimo fece egli 
anco mentre il suo corpo defonto si lavava: segni chiarissimi erano questi di quella gran 
purità, ch’egli e di dentro e di fuori possedeva.’ Gallonio, Vita del beato padre, 245. 
92 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, IV, 35 [A. Vittori], vgl. Vittori, De 
palpitatione cordis, 5-6. Twijfel over of de beweging van de handen van Neri niet als oorzaak 
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Waar het lichaam van Neri zelf onderwerp van observatie was, vond 
Gallonio het de moeite waard anatomische details te vermelden, en deze bo-
vendien toe te lichten voor wie de termen niet zou kennen - of voor wie zou 
twijfelen aan zijn kennis. In de Italiaanse versie noemt Gallonio alleen de 
essentie van het wonder, dat zich tijdens de dissectie openbaarde: Neri had 
vijftig jaar met gebroken ribben rondgelopen, zonder hiervan hinder te onder-
vinden. Dit had ruimte vrijgemaakt voor extra lucht die vanuit de longen het 
hart kon verkoelen. Met deze remedie had God voorkomen dat Neri stikte door 
de geweldige hitte die de overpeinzing van het hemelse in hem veroorzaakte. In 
het Italiaans besteedt Gallonio veel aandacht aan de vele deskundige medici die 
lange tijd de anatomie van Neri hadden bestudeerd en zowel mondeling, onder 
ede, als schriftelijk hadden verklaard dat het om een wonder ging. Gallonio 
merkt bijvoorbeeld op dat Vittori en Zerla met hun eigen ogen hadden gezien 
dat zich geen vocht had bevonden in die ruimte van het hart, ‘die de medici 
pericardium noemen’.93 In het Italiaans vond Gallonio de betrokkenheid van 
medische experts belangrijker dan de onderbouwing van hun oordeel. Het feit 
dat de medici zich over de anatomie hadden uitgesproken, was voor deze editie 
voldoende. 

In het Latijn gaat Gallonio een stuk dieper in op de anatomische de-
tails. Nadat het lichaam van Neri een dag opgebaard had gelegen, zo vertelt 
Gallonio, werd het ’s avonds geopend om zijn anatomie goed te bekijken en zijn 
ingewanden te verwijderen.94 De snijders openden de voorkant van de borst-
kas. Aan hun waarnemingen, die Gallonio ook in het Italiaans beschrijft, voegt 

                                                                                                                   
had dat de lijkschouwers verscheidene malen het lichaam van Neri omdraaiden, zou kunnen 
voortkomen uit de formuleringen van Francesco Zazzara: Incisa della Rocchetta en Vian, Il 
primo processo, I, 68 [F. Zazzara]. 
93 ‘Aperto il corpo i Medici, e tutti gli altri che il videro, trovarono con istupore che le due 
coste dalla banda del cuore erano levate in fuori all’insù alla altezza di più d’un buon pugno, 
e a foggia di un’Arco piegate; nel qual modo le haveva portate lungo tempo senza dolore 
alcuno mai; cioè cinquanta anni continovi, come di sopra s’è detto. Eransi le due coste 
predette così rotte per la forza, e ardor grande della Contemplatione; il che fu rimedio 
divino, affinchè il gran calore interno, che sentiva al cuore, non havesse potuto affogarlo. 
Queste cose essaminando lungamente medici sperti, e di gran sapere, e fra loro conferendole 
hanno e con scrittura, e con giuramento affermato essere state e miracolose, e soprannatu-
rali: sono i medici Antonio Porto da Fermo, Andrea Cesalpino d’Arezzo, Angelo Vittorio da 
Bagnarea, Gioseffo Zerla, e altri. Aperto dunque il petto furono trovate l’interiora buone, e 
in niuna cosa guaste; e il cuore maggiore che ne gli altri essere suole: nella cui cassa, che 
Pericardio nominano i medici (come Angelo Vittorio, e Gioseffo Zerla co’ propri occhi videro) 
niente d’acqua era; la quale essere stata consumata dall’eccessivo ardore della contempla-
tione, per la quale cresceva maggiormente la fiamma dell’Amor Divino, nobilissimi Medici 
hanno con giuramento testificato: e oltre a ciò dall’istessa contemplatione venne parimente 
(come eglino medesimi hanno detto) che l’Arteria grande, e ampia, che va ne’ ventricoli del 
Cuore, (che così essi la chiamano) fusse il doppio più sparsa, e ampia che l’usato: e questo fu 
fatto perchè e’ potesse sostenere i sopradetti ardori, servendosene più spesso a portar nuovi 
spiriti, e vapori al cuore.’ Gallonio, Vita del beato padre, 246. 
94 ‘Interea nocte advenante clausis sub tertiam horam Ecclesiae valuis defuncti corpus tum 
inspiciendi, tum exenterandi causa dissectum est: [..]’, Gallonio, Vita beati Patris, 227. 
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hij de nodige interpretaties toe. Door het breken van de ribben had het hart 
van Neri, dat leed onder de verzengende gloed van de liefde, meer ruimte 
gekregen. De longen hadden zich hierdoor makkelijker en meer dan gebruike-
lijk kunnen uitzetten, waardoor zij voldoende verse lucht naar het hart hadden 
kunnen toeleiden om het te verkoelen.95 Ook de ader die van de longen naar 
het hart ging was twee keer groter dan normaal, om de gloed veroorzaakt door 
het goddelijke vuur met lucht te koelen. In het hart was dus, zo benadrukt 
Gallonio, de geestelijke kracht van Neri fysiek gemanifesteerd.96 De auteur gaat 
dan naar het pericardium, waarbij typerend is dat hij dit zelf omschrijft in 
plaats van te verwijzen naar de medische deskundigen die het woord gebruik-
ten: het pericardium is volgens hem de ruimte die ‘het hart als een doosje 
omgeeft’. Vittori en Zerla hadden getuigd dat hierin geen spoor van vocht te 
vinden was geweest, vanwege de verzengende hitte van Neri’s contemplatie. 
Gallonio voegt hieraan toe dat het hart uit twee kamers bestaat, waaraan twee 
boezems zaten als oren, en dat geen enkele van deze onderdelen bij Neri bloed 
bevatte.97 Gallonio is hier buitengewoon specifiek over de exacte structuur van 
een menselijk orgaan. Het hart van Neri was een directe graadmeter van de 
heiligheid en verdiende daarom de bijzondere aandacht van de hagiograaf. 

De autopsie diende in dit geval hetzelfde doel als Gallonio’s Vitae. De 
medici hadden vastgesteld dat de anatomische eigenschappen van Neri onver-
klaarbaar waren. De logische conclusie was dat Neri’s lichaam het object was 
geweest van een goddelijk wonder. Bij de sectie op het lichaam van Neri was 
een behoorlijk aantal medici en chirurgijns aanwezig, in een taakverdeling die 
doet denken aan de collegezalen van de medische faculteiten. De chirurg Zerla 
sneed in Neri’s lichaam en de barbier-chirurgijn Belli voerde de vereiste hande-
lingen uit ter conservering. De medici Angelo Vittori en Bernardino Castellano 
                                                 
95 ‘Haec medici diu, multùmque animo agitantes, in eam tandem unanimes venere senten-
tiam, ut iurati verbo, scriptisque affirmarint eam costarum fracturam Beato Patri divinitus 
contigisse, idque multis de causis; primùm ne contemplationi vacans ex divini caloris vi, 
abundantiaque repentina morte extinguetur; deinde ut Cor ardentissimos amoris aestus 
sustinens augustiorem sibi locum acquireret; tum ut pulmones facilius, ac praeter consuetu-
dinem dilatarent se se: postremò ut beneficio loci augustioris tantum novi aeris pulmones ad 
cor deferrent, quantum ad illud refrigerandum satis esset.’ Ibid., 228. In de marge bij ‘Haec 
medici [..]’ staan de namen van de medici die zich erover hebben gebogen: Antonio Porti, 
Andrea Cesalpino, Angelo Vittori en Giuseppe Zerla. 
96 ‘Aperto Thorace nullum in praecordiis vitium apparuit. [..] Vena deinde arteriosa (ut à 
medicis, aliisque ex astantibus accepi) cuius actio est sanguinem ad pulmones ferre, quò ibi 
attenuatus cum aere ad sinistrum cordis ventriculum eius nutriendi, refrigerandique causa 
transferri possit, duplo maior reperta est, quàm natura soleat: ea quandoquidem Philippus 
frequentius uti opus habebat ad novum aerem, novosque spiritus ad cor deferendum, quò 
caelestis ignis summos illos ardores, quibus assiduè abundabat, sine valetudinis detrimento, 
ne dicam mortis periculo, sustinere potuisset.’ , Ibid., 228-229. 
97 ‘Corde dein, cuius incisa cutis fuit, inspecto, in pericardio, quod veluti capsula illud 
invouit, Angelo Victorio, & Iosepho Zerla testibus, aquae nihil repertum fuit, quam ardore 
contemplationis consumptam fuisse nobilissimi medici iureiurando firmarunt. In ventriculis 
autem, quorum partes duae sunt in utramque partem sitae quasi aures duae, duo sinus, seu 
ventriculi, nihil sanguinis, eodem Zerla auctore, apparuit.’ Ibid., 229. 
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(1542-1623) waren weliswaar bij de autopsie aanwezig, maar raakten het 
lichaam kennelijk nauwelijks aan. Toch waren het Vittori, en drie andere 
medici die niet eens ooggetuigen waren (Andrea Cesalpino, Antonio Porti en 
Rodolfo Silvestri), die de waarnemingen interpreteerden.98 Kennis, inzichten 
en praktijken uit het medische werkveld dienden om de ontoereikendheid van 
dit werkveld aan te tonen met betrekking tot Neri’s lichaam.  

Gallonio nam in de Vita medische argumentaties over van medici, die 
het wonderbaarlijke van Neri’s toestand onderbouwden. Hij wachtte daarbij 
niet passief af wat notaris Buzi in het canonisatieproces aan documentatie bij 
elkaar bracht. Reeds in september 1595 had Gallonio bijvoorbeeld kennis 
genomen van de argumentaties van Cesalpino en Porti. In het canonisatiepro-
ces verklaarde hij toen dat het volgens die twee medici een wonder was geweest 
dat Neri geen pijn had gehad van de gebroken ribben. Zij hadden volgens 
Gallonio verder beweerd dat het opmerkelijk was dat Neri ondanks zijn hart-
kloppingen ouder was geworden dan vijftig, iets wat indruiste tegen de obser-
vaties van Galenus.99 Deze opmerkingen zouden Porti en Cesalpino pas in 1597 
in geschreven verhandelingen aan de notaris van het canonisatieproces toever-
trouwen.100 Gallonio had deze kennelijk al twee jaar eerder van hen te horen of 
te lezen gekregen. Hierbij noemde hij overigens de specifieke maximumleeftijd 
van vijftig jaar, door Cesalpino zelf geopperd, een bewering van Galenus, die 
zich hierover in het geciteerde boek echter niet uitlaat. Voor Gallonio was het 
ongetwijfeld verleidelijk het gezag van Galenus op Neri’s situatie van toepas-
sing te laten zijn. Hoewel hij in de Vita dus het beeld cultiveerde van de geeste-
lijke leider die zich de zinloze bemoeienissen van de geneeskunde lijdzaam liet 
aanleunen, tot het moment waarop de spirituele activiteiten hierdoor in het 
gedrang kwamen, ging hij zelf actief aan de haal met medische expertise wan-
neer deze het canonisatieproces ondersteunde. 

Het verschijnsel van het droge, verruimde pericardium en het opgezet-
te hart diende in de eerste plaats om het wonderlijke geval van Neri met waar-
nemingen te onderbouwen. Het werd vervolgens ook een ijkpunt voor de 
duiding van de interne anatomie van andere goddelijke uitverkorenen, histo-
risch en actueel. Het verslag van Gallonio lijkt bijvoorbeeld van invloed te zijn 
geweest in de geschriften over Chiara da Montefalco. De wonderlijke vondsten 
                                                 
98 Vittori, De palpitatione cordis, 5; Siraisi, ‘Signs and evidence’, 364-365; voor de 
anatomische sectie zoals uitgevoerd in vroegmoderne universiteiten: Sawday, The body 
emblazoned, 69-72; Bernard Schultz, Art and anatomy in Renaissance Italy (Ann Arbor 
1985) 16, 21. 
99 ‘Il che considerando, il s.r Antonio Porto et il s.r Andrea Cesalpino, medici principali di 
questa città, hanno, a requisitione dell’ill.mo s.r. card. Borromeo, trovato, con più raggioni, 
esser cosa sopranaturale “consideratis considerandis”; come anco la palpitatione, la quale, 
secondo Galeno, non lascia, che l’huomo che l’ha arrivi a cinquant’anni di tempo.’ Incisa della 
Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 185-186 [A. Gallonio]. 
100 Ibid., III, 444 [A. Porti]; 438-439 [A. Cesalpino]. Voor de datering van de Latijnse verhan-
delingen van Cesalpino en Porti: ibid., III, 437 n. 2489 en 439 n. 2490. De galeense passage 
in Claudius Galenus, Galen on the affected parts. Translation from the Greek text with 
explanatory notes ed. en transl. Rudolph Siegel (Basel etc. 1976) 138-139. 
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in het hart van deze augustijnse abdis zijn al genoemd.101 De Umbrische pries-
ter Isidoro Mosconio rept in de Vita van zijn stadsgenote die hij in 1601 publi-
ceerde nog met geen woord over vergelijkbare anatomische wonderen bij zijn 
eigen tijdgenoten. Deze Mosconio was dan ook al in 1594, toen Neri nog leefde 
en van een autopsie nog geen sprake was, bezig met het verzamelen van mate-
riaal over de zalige Chiara ter voorbereiding van dit boek.102 Mosconio noemt 
in zijn Vita de opmerkelijke omvang van Chiara’s hart, zo groot als een jon-
genshoofd, maar hij laat het daarbij.103 In 1610 publiceerde een zekere Iacopo 
Alberici (1554-1610), docent theologie bij de augustijnse orde, een nieuwe Vita 
van de zalige Chiara. Anders dan Mosconi noemt Alberici als mogelijke oorzaak 
voor het wonderbaarlijk grote hart van de augustines, dat God het zo had doen 
uitzetten zodat zij de heftige goddelijke liefde zou kunnen verdragen zonder te 
sterven. Alberici verantwoordt deze veronderstelling met de opmerking dat 
‘men’ had geschreven dat andere heiligen hetzelfde was overkomen.104 Het 
traktaatje van Vittori over de anatomie van Neri, De affectibus et palpitationi-
bus, verscheen pas in 1613. De bron voor het vergelijkingsmateriaal van Albe-
rici moet of een van de manuscripte verslagen van de medici zijn geweest, of, 
wat meer voor de hand ligt, de inmiddels gepubliceerde Vita van Gallonio. Zo 
bood een deskundig onderbouwde observatie uit Gallonio’s Vita een verklaring 
voor een medisch wonder in de vita van Chiara. 

Neri’s wonderlijke anatomie diende ook ter onderbouwing van de spi-
rituele interpretatie van de aandoening van de Romeinse karmelites Caterina 
di Cristo (1590-1637). Zij was de dochter van Federico Cesi, de hertog van 
Acquasparta, en diens echtgenote Olimpia Orsini (1566ca.-1616). In 1627 deed 
zij haar intrede in het door haarzelf in Rome gestichte convent gewijd aan 
Teresa di Gesù. In de jaren daarna deed zij in brieven aan haar biechtvader 
                                                 
101 Zie § 3.3. 
102 Fabio Tempestivi noemt Mosconi’s inspanningen ten behoeve van een nieuwe vita van 
Chiara de’Montefalco in zijn brief van 8 december 1594 aan zijn broer Cherubino: ‘Quando 
l’anno passato io fui à Montefalco trovai, che ms. Isidoro Dottore, et Piovano di quella Terra, 
cercando le scritture del Monasterio della Beata Chiara, ritrovò alcuni libri grandi antichi de 
registri del processo fatto sopra la Vita, morte, et miraculi di essa B. Chiara, publicati et 
autenticati dai Notari attuarii, che si rogorno del processo piu di 270. anni fa, et per spatio di 
piu di un’anno haveva revisti tutti quei libri; et cavatone la sostanza per formare una Histo-
ria della Vita di detta B. et mandarla poi in stampa, Il che credo che non habbia ancor’fatto.’ 
BibVal Ms. H.3 ff. 315ro-315vo.  
103 ‘[..] corpus aperiunt: ibi puerilis instar capitis cor inveniunt, fellisque sedem duriorem, 
quàm ut natura ferat, quae omnia summam adspicientibis admirationem pepererunt: [..]’, 
Isidoro Mosconi, Compendium de vita, miraculis et revelationibus beatae Clarae de Cruce 
Montis Falconis oppidi in Umbria (Bologna, Rossi, 1601) 65-66 (mijn onderstreping). 
104 ‘[..] andarono al corpo, che anchora non era sotterrato, & aperto che fù, ritrovarono il 
fiele durissimo molto più di quello, che l’humana conditione patisce, & poi viddero il core 
grande, cosa mirabile, come la testa d’un bambino, che forsi per diunia [sic] gratia era così 
stato dilatato, affine senza morire potesse sofferire la vehemenza del divino amore, nella 
estatica contemplatione, come ad altri Beati essere accaduto si scrive.’ Iacopo Alberici, Vita, e 
miracoli della B. Chiara detta Della Croce da Montefalco dell’Ordine Eremitano di 
Sant’Agostino (Rome, Robletti, 1610) 96 (mijn onderstreping). 
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verslag van haar spirituele ervaringen. Zij vertelde onder andere over de enor-
me, vurige pijn die zij voortdurend in haar ingewanden voelde. De medici die zij 
hierover consulteerde, schreven de vurige pijn toe aan een defect in haar lever. 
Zij was er zelf echter van overtuigd dat achter deze leveraandoening een dieper 
liggende oorzaak schuilging. Zij had hierover voor haar intrede als non gespro-
ken met de medicus Bernardino Castellano, die aanwezig was geweest bij de 
lijkschouw van Neri. Castellano had volgens haar goed begrepen wat haar 
mankeerde en had verteld dat hij iets vergelijkbaars had aangetroffen bij 
Neri.105 Caterina di Cristo suggereert in haar impulsief en rommelig geschreven 
verslag dat God in haar lichaam net zo had ingegrepen als in dat van Neri. Zij 
beroept zich niet op literatuur over deze kwestie, zoals Alberici voor zijn boek 
over Chiara da Montefalco, maar had wel gesproken met een medicus die op 
grond van zijn persoonlijke observatie van de autopsie van Neri de veronder-
stelling van een bovennatuurlijke aandoening kon onderbouwen. Zij noemt 
niet de Vita van Neri, maar kende deze waarschijnlijk wel. Gallonio had zijn 
Historia delle sante vergini opgedragen aan haar moeder Olimpia Orsini, en dit 
werk zal Caterina zeker hebben gelezen. Evenals de geleerde theoloog Alberici 
beschouwde deze intens vrome karmelites de hartkloppingen van Neri en het 
medisch onderzoek hiernaar als een belangrijk precedent. 

Het was overigens niet vanzelfsprekend dat de autopsie op het lichaam 
van een overledene met een heilige reputatie expliciet ter sprake kwam in diens 
vita. Terwijl ook Ignatius van Loyola en Carlo Borromeo in vergelijkbare om-
standigheden na hun dood een anatomische dissectie ondergingen, gingen lang 
niet al hun biografen hierop in. Borromeo onderging na zijn dood een autopsie 
onder leiding van Giovanni Battista Carcano Leone (1536-1606). Deze chirurg 
schreef dat de ingewanden van Borromeo mooi, schoon en glad waren.106 
Hoewel de aartsbisschop willens en wetens zijn lichamelijke welzijn had ver-
waarloosd, had God hem toch gezegend met een gave anatomie. Borromeo’s 
situatie was vergelijkbaar met die van Neri. Zijn onaangetaste organen waren 
een teken dat hij uitverkoren was. Terwijl zijn biograaf Bascapé langdurig 
stilstaat bij de machteloosheid van de medici tijdens Borromeo’s laatste dagen, 
diens nederigheid en het verdriet van hoogwaardigheidsbekleders en van de 
Milanese bevolking na diens overlijden, gaat de auteur in zijn vita aan de 
resultaten van de autopsie voorbij. Hetzelfde geldt voor een vita die pas ver-

                                                 
105 ‘[..] già che hò tocco dell’ardore, verrò à dire del male del corpo, che credo da questo 
proceda perche il grande ardore, credo mi habbi abbriggiato dentro e cosi tutti li mali hò 
avuti li medici hanno detto questo, se bene loro dicevano la causa veniva dal fegato, et è vero 
mà il fegato per questo ci è riscaldato questo è da un pezzo, ma comincio da quando stava al 
secolo, et il padre fra’Domenico Ambrosio me ne fece parlar con il castellano medico il quale 
mostrò intender molto bene, e me disse che havendo veduto in S. Filippo, et in un’altra che 
vive hoggi, e disse il modo che dovevo governarmi, [..]’, uit: Antonio di Giorgio, L’epistolario 
di Caterina di Cristo Tesi di specializzazione in Storia e filosofia (onuitgegeven scriptie, 
Università degli Studi di Firenze, 1997-1998) 54. Voor de biografische gegevens over 
Caterina di Cristo: ibid., 5-11. 
106 Santing, ‘De affectibus cordis et palpitatione’, 21; Siraisi, ‘Signs and evidence’, 368-370. 
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scheen toen de canonisatie van Borromeo zich reeds had voltrokken, in 1610, 
hoewel de schrijver hiervan, Giovanni Pietro Giussano, zelf medisch geschoold 
was.107 
 Ook Ignatius van Loyola onderging na zijn dood een autopsie. Realdo 
Colombo, een vermaard anatoom uit Cremona, voerde de operatie uit.108 De 
secretaris van Ignatius, Juan Polanco (1516-1577), beschreef deze gebeurtenis 
in een brief in enig detail. Het was volgens hem een stichtelijke en bewonde-
renswaardige ervaring om te zien dat Ignatius’ maag en buik helemaal leeg en 
samengetrokken waren. ‘Wereldlijke experts in deze kunde’ (medici) leidden 
hieruit af dat Ignatius gedurende de periode, voorafgaand aan zijn overlijden, 
nauwelijks had gegeten. Dit was ook gebleken uit de steentjes die werden 
aangetroffen in de lever, waardoor het orgaan was verhard. Deze observaties 
bevestigden wat ene Iago Eguia al voor de dood van Loyola ooit had beweerd: 
dat Loyola slechts door een wonder zo lang had kunnen blijven leven.109 Het 
verslag van Polanco lijkt op de manier waarop Gallonio over de dissectie van 
Neri schrijft. De deskundigen, onder wie Colombo, namen een verschijnsel 
waar dat ze niet konden rijmen met de medische geschiedenis van de patiënt. 
Deze discrepantie kon daarom worden toegeschreven aan de interventie van 
God. Een belangrijk verschil met de beschrijving van Gallonio is echter dat 
Polanco op de constateringen van de medici een conclusie laat volgen van een 
gerespecteerd lid van de jezuïeten: Iago Eguia had het een bovennatuurlijke 
remedie genoemd.110 Polanco laat de medische deskundigen slechts het hand-
werk verrichten, de conclusie vertrouwt hij toe aan de geestelijkheid.  

Pedro Ribadeneira (1527-1611), biograaf van Ignatius van Loyola, be-
steedt aan de autopsie geen aandacht. Weliswaar wijdde Ribadeneira een 
hoofdstukje aan het fysieke voorkomen van de Spaanse heilige. Hierin merkt 
hij op dat Ignatius zijn leven lang leed aan pijn in zijn maag, die samengetrok-
ken en leeg was als gevolg van het vele vasten. Net als Polanco noemt ook 

                                                 
107 Bascapé, Vita e opere di Carlo, 624-645; Giovanni Pietro Giussano, Vita di S. Carlo 
Borromeo prete cardinale del titolo di Santa Prassede arciuescovo di Milano (Rome, Camera 
Apostolica, 1610) 487-497; Siraisi, ‘Signs and evidence’, 369. 
108 Santing, ‘De affectibus cordis et palpitatione’, 20. 
109 ‘[..] postquam ex hoc mundo transiisset Pater noster, ad conservandum corpus, visum est 
conveniens, ut inde eximerentur intestina, & utcumque illud balsamo condiretur. Et hæc 
etiam res magnæ ædificationi atque admirationi fuit: ejus namque stomachus ac venter 
vacuus ac restrictus: unde periti artis istius seculares inferebant magnas præteriti temporis 
abstinentias, magnamque constantiam ac fortitudinem ejus; quod in tanta debilitate se 
fatigabat tantopere, ac cum tam læto atque æquabili vultu. Inspectum etiam fuit hepar, in 
quo tres inerant lapilli, ejusdem testes abstinentiæ, ex qua induratum fuit: confirmaturque 
id, quod bonus senex Jacobus Eguia (qui est in gloria) dicebat; Patrem utique nostrum jam 
pridem per miraculum vivere: propterea quod non scio, quomodo tali cum jecore modo 
naturali vitam agere potuerit, nisi Deus Dominus noster illum tunc Societati necessarium, 
corporeorum organorum defectum supplens, in vita conservarit.’ in: Johannes Baptista 
Sollerius e.a. ed., Acta Sanctorum. Julii VII (Antwerpen, Du Moulin, 1731) 510. 
110 Voor Iago Eguía: John W. O’Malley, The first Jesuits (Cambridge Mass. en Londen 1993) 
36, 288. 
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Ribadeneira de opvatting van ‘voorname medici’ dat Ignatius van Loyola langs 
natuurlijke weg nooit zo lang had kunnen leven. De auteur trekt echter niet de 
conclusie dat het een wonder was dat Ignatius het zo lang had uitgehouden, en 
dat dit enkel en alleen aan een goddelijke ingreep te danken kon zijn ge-
weest.111  

Een andere vita van Ignatius van Loyola, van de hand van de jezuïet 
Giovanni Pietro Maffei (1533-1603), waarvan Gallonio zelf ook een exemplaar 
bezat, behandelt de autopsie wel.112 Maffei vertelt net als Polanco dat tijdens 
de autopsie bleek dat de maag van Ignatius droog en samengetrokken was. Hij 
voegt eraan toe dat de lever droog, hard en nagenoeg versteend was. Van de 
steentjes in de lever vermeldt Maffei bovendien de vindplaats met meer preci-
sie: in de ader die vena porta wordt genoemd (de ader die werd geacht van de 
lever naar het hart te leiden). Deze beschrijving benadert qua detail meer 
Gallonio’s beschrijving van de dissectie van Neri. Ook Maffei veronderstelt op 
grond van de anatomische bevindingen dat het lange leven en de vrolijkheid 
van Ignatius in zijn laatste jaren een wonder moeten zijn geweest.113 Toch 
duidde ook de auteur van deze vita de pathologische verschijnselen van de 

                                                 
111 Pedro Ribadeneira, ‘Vita Ignatii Loiolae 1587’ in: Sollerius, Acta Sanctorum. Julii VII, 
747-750. De autopsie komt daarin echter niet ter sprake. ‘Principio maximis fuit viribus, 
prosperaque valetudine; quam jejuniorum, pœnitentiæque magnitudine afflixit, & perdidit. 
Itaque sæpe morbo tentatus est, maximeque stomachi dolore per omnem vitam gravissimo, 
inedia & vacuitate contracto. Fuit enim tenuissimi vulgarisque victus, & ita sobrius, ut tres 
interdum dies, integram aliquando hebdomadam omni cibo potuque caruerit. Gustatum ita 
amiserat, ut nullam fere ex cibo delectationem perciperet. Quapropter egregii medici 
negabant, illum naturaliter ea corporis affectione tamdiu potuisse vivere.’ Ibid., 750. 
112 het exemplaar in de Biblioteca Vallicelliana dat aan Gallonio heeft toebehoord is Giovanni 
Pietro Maffei, Ignatii Loiolae vita qui Societatem Iesu fundavit (Rome, Donangeli, 1587), 
met als signatuur: VI.11.B.34. Maffei beschrijft ongeveer dezelfde details als Polanco in zijn 
brief, hoewel hij het anders formuleert. Maffei noemt de arts die de autopsie heeft uitge-
voerd, Realdo Colombo, en verwijst naar diens boek over anatomie: ‘Defuncti corpus tum 
inspiciendi, tum exenterandi causa dissectum, summam viri abstinentiam & sobrietatem 
liquido comprobavit. siquidem & stomachus venterque prorsus inanis, & prae siccitate 
diuturna mire contractus apparuit: & iecur ea ipsa de causa ita obduratum aridumque, ut 
paene lapidesceret. Sane Realdus Colombus, egregius ea tempestate sector, qui aperiendo 
interfuit, in hepatis vena, quae Porta dicitur, lapides tres sese invenisse testatur in suo de 
Anatomia libro.’ Ibid., 118. Mogelijk heeft Maffei voor deze passage De re anathomica van 
Colombo daadwerkelijk geraadpleegd, die schrijft: ‘Lapides autem innumerabiles pene hisce 
manibus extracti, inventos in renibus, colore vario, in pulmonibus, in iecore, in vena portae, 
ut tu tuis oculis vidisti Iacobe Bone in Venerabili Egnatio Generali congregationis Iesu. Vidi 
etiam lapillos in ureteris, in vesica, in intestino colo, in venis haemorrhoidalibus, atque in 
umbilico. In bilis quoque vesicula, quod tamen exciderat, varii coloris, variaeque figurae 
lapillos, & in nonnullis complures inveni: vidi abscessum.’ Realdo Colombo, De Re Anatomi-
ca Libri XV (Venetië, Bevilacqua, 1559) 266-267. Voor de aantallen steentjes, zie ook § 6.2. 
113 ‘[..] ut pro miraculo non levi habitum sit, vitalibus adeo affectis, ac propemodum exustis, 
hominem tamdiu vivere potuisse, praesertim hilari semper eodemque vultu exsequentem 
Praepositi Generalis officia & munera.’ Maffei, Ignatii Loiolae vita, 118 (mijn onder-
streping). 



Ziekte, genezing en het lichaam van de heilige 
 

 181 

protagonist minder stellig als tekens van heiligheid dan Gallonio in zijn Vita 
van Neri. 

Vergeleken met de auteurs van de andere monografische vitae be-
steedde Gallonio veel aandacht aan de anatomie van de kandidaat voor canoni-
satie. Hij kleedde bovendien als enige de opmerkingen over de wonderbaarlijke 
anatomie van zijn geestelijk leidsman in met details die betrekking hadden op 
de medische expertise van degenen die de autopsie uitvoerden. De Latijnse 
editie van de Vita van Neri verscheen ruim tien jaar nadat de pauselijke canoni-
saties waren hervat en vlak voordat Clemens VIII een halt toeriep aan het 
enthousiasme waarmee gelovigen hun pas overleden leiders vereerden. Gallo-
nio zag geen reden terughoudend te zijn en gebruikte alle middelen die hem ter 
beschikking stonden om Neri zelf als een miraculeus fenomeen te presenteren, 
met het oog op een spoedige behandeling van het canonisatieproces door de 
curiale instanties. De technische inkleding van zijn betoog paste bovendien 
goed bij zijn werkwijze in andere passages en teksten. In het voorgaande bleek 
al dat medici geen anonieme groepering waren in zijn Vita, maar hierin vaak 
juist als individuen bij name werden genoemd. Het beroep dat Gallonio in dit 
geval deed op de geneesheren om de abnormale hartstreek van Neri als wonder 
te duiden, was een logische voortzetting van hun rol elders in de Vita. Terwijl 
zij bij wondergenezingen concurrenten waren van Neri, ondersteunden zij nu 
met hun deskundigheid juist de exclusiviteit van de Florentijn.  

Zoals contemporaine strafrechtelijke procedures informatief waren 
voor de foltermethodes die Gallonio in het martelaarstraktaat heeft gerecon-
strueerd, zo kan zijn ervaring met het post mortem onderzoek hebben gehol-
pen bij het beschrijven van de anatomische wetenswaardigheden. De autopsie 
van Neri in de nacht na diens overlijden heeft hij niet meegemaakt. Naar eigen 
zeggen was hij net zelf geveld door een ongeluk.114 In de Vita van Neri weet hij 
desondanks te melden dat bij de inspectie van het lichaam van Neri de inge-
wanden werden verwijderd en apart begraven (in het Latijn specificeert hij: in 
een aardewerken schaal werden het hart, de longen, de lever, de milt en de 
overige ingewanden begraven).115 Gallonio was wel persoonlijk aanwezig toen 
de kist met de ingewanden van Neri in januari 1596 weer werd opgegraven. 
Kardinaal Cusano wilde toen de ingewanden inspecteren en het hart meene-
men om het in goud te zetten. Dit was een vorm van elevatio, het tevoorschijn 
halen van relieken om deze te controleren, te vereren en eventueel geheel of 
gedeeltelijk te verplaatsen. De kardinaal nam geen genoegen met een willekeu-

                                                 
114 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 197 [A. Gallonio]. 
115 ‘Absoluta demum pectoris inspectione sine gravi odore, sanctum relinquitur corpus 
intestinis vacuum: Haec, nempe cor, pulmo, iecur, lien, & exta, catino terreo inclusa in 
sepulchro sepeliendis Patribus constructo condita sunt, terraque obruta: illud verò ad 
sequentem diem, quò populo satisfieret, in Ecclesia omnium oculis expositum relinqui 
oportuit.’ Gallonio, Vita beati patris, 229; ‘Compiuta ogni cosa rimase il corpo voto, cioè 
senza l’interiora, le quali furono portate alla sepoltura comune de’Padri, e quivi seppellite; e 
il Corpo lasciato in Chiesa infino al giorno seguente per sodisfazzione del popolo; [..]’, Idem, 
Vita del beato padre, 247. 
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rig overblijfsel uit de kist, hij liet de medicus Vittori tussen de organen zoeken 
naar het hart. Deze slaagde er echter niet in het te vinden.116 Hoewel dit als een 
wonder zou kunnen worden opgevat, zeker omdat degenen die erover getuig-
den benadrukten dat niemand in tussentijd de kist met de ingewanden had 
geopend, heeft Gallonio het uit de Vita weggelaten. Hij vertelde er wel over in 
zijn getuigenis in het proces. Hierbij merkte hij op dat de ingewanden die nog 
wel aanwezig waren niet door wormen of andere beesten waren bedorven. Ook 
dit was zeer opmerkelijk, aangezien, aldus Gallonio, de fisici toch schreven dat 
het natuurlijk was dat in het lichaam van een overledene beestjes ontstonden, 
volgens het principe generatio unius est corruptio alterius.117 

De ingewanden waren waarschijnlijk gedurende het decennium na het 
overlijden van Neri object van verering. Francesco Zazzara maakt in zijn dag-
boek melding van een kist met ‘doeken en andere relieken’ van Neri die samen 
met een wassen portret, die op het altaar werden gezet.118 Gallonio heeft bij 
zijn overlijden een kist met ingewanden nagelaten aan de Congregatie van het 
Oratorium, samen met een wassen masker van Neri. Hoogstwaarschijnlijk 
waren dit dezelfde ingewanden die in 1595 waren begraven en een jaar later 
weer uit het graf werden opgediept.119 De behandeling van het lichaam van 
Neri lag in het verlengde van hoe al eeuwen met de relieken van heiligen werd 
omgegaan. Het lichaam was object van intense observatie en gaf aanleiding tot 
diepe verering. Gallonio en zijn medewekers betrokken nu echter voortdurend 
medische expertise bij iedere waarneming, hetzij in de vorm van gezaghebben-
de personen, hetzij in de vorm van overbekende motieven uit de natuurfiloso-
fische en medische literatuur. 
 

4.5 Conclusie 
Voor Gallonio was de ziel altijd superieur aan het lichaam. Tegelijkertijd gold 
het lichamelijke onweerlegbaar als een afspiegeling van het geestelijke. Daarom 
had hij aandacht voor lichamen van heiligen en van hen die met heiligen in 
contact waren gekomen. Het lichaam was interessant als het tekens opleverde 
die relevant waren voor de beoordeling of iemand al dan niet heilig was ge-
weest, niet vanwege de intrinsieke waarde van de lichamen.  

                                                 
116 Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, II, 137-138 [A. Gallono]; 236 [A. 
Vittori]. Voor de handeling van elevatio: Luigi Canetti, Frammenti di eternità: corpi e 
reliquie tra antichità e Medioevo (Rome 2002) 84-85, 161-162. 
117 ‘Et ci era presente il s.r Angelo Vittorio, medico, che fece diligentia per questo; et nelli 
interiori non ci era corruttione de vermi nè de animali: il che è cosa grande, essendo stato 
otto mesi sotto terra, il che mostrando che non ci fosse corruttione in esse et esser cosa 
naturale, come scrivono li fisici, che “generatio unius est corruptio alterius” et viceversa. Et 
vi erano presenti a questo l’ill.mo s.r card. Cusano, il medico già detto, Giulio et Giovanni 
Battista, laici di casa, et io.’ Incisa della Rocchetta en Vian, Il primo processo, I, 137-138 [A. 
Gallonio]. 
118 Zazzara, ‘Diario delle onoranze’, 5. 
119 ‘Una cassetta dorata con una parte dell’interiora del B.P. et una testa di cera’; ASR Notai 
A.C. Vol. 66 f. 134ro. 
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Medici konden in vroegmodern Rome samenwerken met de geestelijk-
heid, maar ook concurreren. Vele medici, chirurgen, farmaceuten en natuurhis-
torici kwamen regelmatig bij Neri in het complex van het Oratorium over de 
vloer en Gallonio voert vele medici op in zijn Vita. Hij nam een ambivalente 
houding aan ten opzichte van de geneeskunde, waar hij zelf enige kennis van 
had. Zij moest het keer op keer afleggen tegen de wonderbaarlijke interventies 
van Neri, maar ze was tegelijkertijd belangrijk om te onderbouwen dat een 
genezing miraculeus was. 

Gallonio heeft het medische aspect van het levensverhaal van Neri in 
de twee edities van de Vita duidelijk verschillend beschreven. In de Italiaanse 
editie benadrukt hij het emotionele effect van de deugdzaamheid en het won-
derbaarlijke leven van Neri. Voor de medische aspecten van de wondergenezin-
gen verwijst de auteur bij voorkeur naar het gezag van de deskundigen die er 
niet uitkwamen. In de Latijnse editie schrijft hij over medische en fysiologische 
fenomenen regelmatig in vaktermen, die hij meestal heeft overgenomen van 
medische experts maar die hij soms zelf uitkiest. Gallonio laat zich echter 
nergens door de geneeskunde leiden, het verhaal blijft steeds ingebed in het 
metaforische taalgebruik van de hagiografie. Het goddelijke mysterie staat 
centraal. 
 De kunde van de medici droeg alleen positief bij tot het betoog van 
Gallonio, wanneer de wonderbaarlijke anatomie van Neri zelf ter sprake kwam. 
Gallonio besteedt veel aandacht aan de technische details van de dissectie van 
Neri. In vergelijking met de biografieën van voorgangers Ignatius van Loyola en 
Carlo Borromeo, krijgt de geneeskunde hier veel ruimte. De anatomie van Neri 
droeg dan ook duidelijk bij tot diens canonisatie. Het paste bovendien in de 
strategie van de oratorianen om aan wereldlijke structuren een spirituele 
invulling te geven. Zoals de Visita delle Sette Chiese een spirituele variant was 
van de carnavalsoptocht en de muziek van Giovenale Ancina bestond uit 
christelijke teksten op bestaande wereldlijke melodieën, zo gebruikte Gallonio 
de alomtegenwoordige geneeskunde om een anatomisch wonder te beschrij-
ven. Als het hem uitkwam, deed hij een beroep op de geneeskunde, maar het 
was altijd instrumenteel. 




