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1576-1577: Lock down in Milaan
De heilige Carolus Borromeus

De pest komt de stad binnen
Een tijd lang had de stad de plaag buiten kunnen houden. Milaan 

was hermetisch afgesloten en alleen mensen die een ‘bulletta’ hadden, 
een attest, dat ze ziektevrij waren, mochten binnenkomen. Dit werkte 
goed. Totdat iemand, het leek een zwerver te zijn, er toch doorheen 
was geglipt en op een hooizolder onderdak had gevonden. Dat werd 
de haard van de ziekte binnen de stad. De rijken sloten zich op in hun 
paleizen of vluchtten naar de buitenhuizen. Het was augustus 1576.

Carolus Borromeus 
geeft de heilige 
Communie aan een 
pestlijder tijdens de 
pestepidemie in 1576 
in Milaan. Voorstelling 
tweede helft 17e eeuw 
door Pierre Mignard 
(1612-1695). Musée 
Des Beaux-Arts André 
Malraux, Le Havre.
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De aartsbisschop Carolus Borromeus is op dat moment elders, maar 
zodra hij het nieuws hoort keert hij terug.

Aanvankelijk leek de ziekte weg te ebben in december. Maar deze 
kwam terug. De oorzaak daarvan scheen te zijn, dat sommigen de kleren 
van de overledenen niet verbrandden, maar doorverkochten. Zo laaide 
de pest weer op en zou meer dan een vol jaar woeden in de stad Milaan. 
Pas in januari 1578 werd officieel aangekondigd dat de ziekte voorbij was, 
tenminste in de stad, nog niet op het platteland.

Toen de pest Milaan teisterde was Carolus Borromeus er al twaalf 
jaar bisschop. Het was de tijd dat iemand al op twee-en-twintig jaar 
kardinaal - een soort ereambt - kon zijn, zoals bij Carolus het geval was. 
Nog voordat hij priester werd gewijd was hij al apostolisch administrator 
van Milaan, overigens niet het meest begeerde bisdom. Vier maanden na 
zijn priesterwijding volgde de bisschopswijding. Hij was pas vijfentwintig 
jaar. Dit had hij niet alleen te danken aan het feit dat zijn neef paus was 
geworden, Pius IV, maar ook aan zijn natuurlijke talenten, zijn opleiding, 
zijn praktische schranderheid en zijn vroomheid. 

Eenmaal aartsbisschop van Milaan (1564) zette hij zich helemaal in om 
de besluiten van het Concilie van Trente (afgerond in 1563) in te voeren. 
Hij hield lokale synoden en ‘concilies’, richtte seminaries op, bouwde 
kerken en haalde religieuze orden en congregaties naar zijn bisdom. Zijn 
bisdom werd een soort model bisdom voor de hervormingen van Trente. 
Borromeus werd dan ook gevraagd om diverse andere bisdommen te 
visiteren. Hij was veel onderweg, vaak naar Rome. Zijn neef Pius IV stierf 
in zijn armen. En in Rome leerde hij de markante heilige Philippus Neri 
kennen, die hij zou blijven steunen in zijn vernieuwingen. Ook was hij 
menigmaal op pelgrimstocht naar bedevaartsplaatsen en voerde nieuwe 
devoties in zijn eigen bisdom in, zoals die van de zeven statiekerken. 
Carolus is acht-en-dertig jaar, wanneer de pest in Milaan doorbreekt.

Ziekenhuizen en processies
Wie de gevreesde ziekte kreeg moest verplicht naar het ziekenhuis, het 

Lazaret. Daar werd men niet echt verzorgd, maar eerder nog uitgebuit 
en bestolen. “In het Lazaret te komen, betekende bij het volk niet alleen 
sterven, maar slécht sterven”1. Niemand leek daar wat aan te kunnen doen, 
behalve de kardinaal. Hij dwong de overheid maatregelen te nemen en 
een priester in het Lazaret toe te laten. De kapucijn Paolo Bellintano da 
Salo was een vol jaar in het Lazaret om orde op zaken te stellen, soms met 
noodzakelijk harde hand. De overheid steunde hem: “Aan iedere persoon, 
die zich in dat huis bevindt of in het vervolg er in komen zal, gebieden 
wij op straffe van geldelijke boete, onthouding van salaris, rottingslagen, 

 1 Cesare Orsenigo, Leven van den heiligen Carolus Borromeus, s.l., 1929, p. 275.
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folterbank, galeislaaf, of van nog zwaardere straffen naar ons goedvinden, 
aan de eerwaarde pater Fra Paolo te gehoorzamen en hem hulp en bijstand 
te verlenen.”2 Carolus zelf bezocht bijna dagelijks het Lazaret. Toen het 
aantal zieken toenam werden houten barakken gebouwd met stro op de 
grond. Het waren vooral de regulieren die de zieken bijstonden, en van 
wie er zelf ook aan de ziekte stierven.

Al een maand na de uitbraak hield de bisschop drie boeteprocessies. 
Hij tekende in oktober het askruisje op de voorhoofden van de gelovigen 
en riep op tot boete en bekering. Zelf ging hij voorop, blootsvoets en 
met een koord rond de hals. Bij een van deze processies droeg hij de 
reliek van een heilige Kruisnagel. Zevenmaal overdag en zevenmaal ‘s 
nachts lied hij de klokken luiden om de mensen op te roepen tot gebed. 
Indien nodig reikten de priesters via een ladder de heilige Communie uit 
door de vensters van de huizen. De aartsbisschop kreeg van de Paus het 
voorrecht om een volle aflaat te verlenen aan de zieken én aan hen die 
voor de zieken zorgden. Zelf verkocht hij alles wat hij had om medische 
hulpboeken aan te schaffen voor de artsen en toen de honger toesloeg - 
het hele handelsleven was immers ontwricht - om wat eten te kopen. Zijn 
bed - twee planken - ging ook naar het Lazaret.

Afstand houden
Bij de processies liepen heel veel mannen mee. De vrouwen en 

kinderen moesten thuis blijven. Maar waren deze groepsbijeenkomsten 
juist niet een haard van besmetting? Volgens de gangbare opvatting van 
toen, die zelfs in de medische boeken te vinden was, konden processies 
geen besmettingsgevaar geven. Borromeus handelde dus in zekere zin 
consequent, door enerzijds de mensen aan te raden vooral thuis te blijven, 
afstand te bewaren én deze processies te houden. Hij was zich er ook van 
bewust dat te lang niet in de kerk komen, neergang van het geloof kon 
betekenen en schreef: “De magistraat en de bisschop, die de quarantaine 
hebben voorgeschreven moeten evenzeer hun aandacht wijden aan de 
pest der zielen als aan de besmetting der lichamen, welke laatste om veel 
redenen minder gevaarlijk is.”3

De religieuzen die bij de zieken waren geweest, moesten zich in hun 
klooster afzijdig houden van hun medebroeders of medezusters. Toen de 
pest op zijn felst was, gebood de bisschop priesters, in de straten altaren 
op te richten en daar de Mis te celebreren. De mensen konden die uit 
hun huizen volgen. Op sommige plekken werden later kruizen geplaatst. 
Carolus zelf bleef de ziekenzalving geven, maar haalde daarna meteen zijn 
vingers door een kaarsvlam. In zijn spreekkamer liet hij tralies aanbrengen 
zodat er altijd voldoende afstand bleef tussen de bezoeker en de bisschop. 
 2 Ibidem, p. 276.
 3 Ibidem, p. 284.
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Met de kennis van toen, deed Borromeus er alles aan om besmetting 
te voorkomen en vaardigde hij richtlijnen uit om anderen hierin mee 
te nemen. Wie kleren van pestdoden doorverkocht kon rekenen op 
excommunicatie.

De belofte
Het is opmerkelijk dat noch Carolus Borromeus noch Fra Paolo ziek 

werden. Een vol jaar waren ze actief in een stad waarin naar schatting 
twintigduizend mensen aan de pest overleden, maar ze overleefden. 
De bescherming van God? De mensen toen wisten zeker van wel. Een 
tijdgenoot vat deze mening samen: “De heilige Carolus was een levende 
relikwie, waarvoor men zich genoopt zag de knie te buigen.”4

Borromeus had ook een belofte aan de Heer gedaan. Als de pest 
zou wijken uit de stad, zou hij als pelgrim te voet reizen naar de heilige 
Lijkwade. Deze werd in een kapel in Chambery bewaard, 350 kilometer 
verder weg, met de hoge Alpen ertussen. Een lange slopende tocht. Twee 
jaar na het wijken van de pest, wilde de bisschop zijn gelofte inlossen. 
Ook al was hij nog tamelijk jong, veertig jaar, zijn gezondheid was niet 
heel goed. Hij zal op zes-en-veertig jarige leeftijd overlijden in 1584.

De eigenaar van de Lijkwade, Emmanuel Phillibert, hertog van Savoye, 
was al langer van plan de relikwie te verplaatsen. Het gebied van Savoye 
omvatte ook Turijn. Die stad lag centraler en op veiliger afstand van de 
Fransen. Hij zou daar gaan wonen. Maar Chambéry stond de geliefde 
relikwie niet graag af. Carolus Borromeus zorgde zonder dat hij het wist 
voor een oplossing. De Lijkwade zou de bisschop halverwege tegemoet 
gebracht worden. De afstand tussen Milaan en Turijn was immers 150 
kilometer en zonder de bergketen. Een tocht van vier dagen lopen. De 
aartsbisschop van Milaan begaf zich met twaalf priesters op weg.

Op 11 oktober 1578 komt hij daar aan. De Lijkwade is dan sinds 
14 september, het feest van kruisverheffing in de stad. Carolus draagt 
eerst de Mis op! De relikwie is belangrijk, maar de Heer zelf natuurlijk 
veel belangrijker. Op 12 oktober is de expositie van de Doek. Niet in 
de kathedraal zoals gepland, maar buiten, want de toeloop was enorm. 
Een medepelgrim van Borromeus doet verslag: “Het heilige Linnen werd 
in processie van de kathedraal naar de Piazza del Castello gedragen, 
waar een menigte van mensen, praktisch ontelbaar, uit alle delen van 
de streek, bijeengekomen was. Die vulde het enorme plein zodanig dat 
men niets dan hoofden zag, als ging het om het laatste oordeel. Men 
schatte het aantal op veertigduizend, en daar op een hoog versierd 
platform werd de heilige Relikwie tentoongesteld, terwijl het geroep om 
erbarmen ten hemel opsteeg.”5 Er zou zelfs een ets gemaakt worden van 
 4 Ibidem, p. 281.
 5 Ian Wilson, The Shroud. The 2000-year-old mystery solved, London 2010, p. 261.
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dit ‘evenement’, waarop te zien is dat Borromeus in het midden van tien 
andere bisschoppen de Lijkwade zelf omhooghoudt6.

Daags erna is er nog een expositie. En de aartsbisschop van Milaan 
met zijn gezellen krijgen ook een privé-expositie. Er wordt gezegd dat 
Borromeus vele uren bij de Lijkwade bleef, “hij keek naar het Aanschijn, 
zweeg en weende.”7 Elke dag las hij de Mis op een altaar voor de Lijkwade. 
Nog twee keer zou hij naar Turijn terugkeren. In 1582 met Alfonso 
Paleotto, die zo onder de indruk was van de Doek, dat hij het eerste boek 
ooit schreef over de Lijkwade: Esplicatione del Sacro Lenzuolo, Bologna 
1598. Hij constateerde daarin onder andere dat op de lichaamsafdruk 
op de doek de wonden bij de handen van de nagels, niet in de handpalm 
zitten, maar in de pols. Hij concludeerde, dat de handpalmen te zwak 
zijn om het hele lichaamsgewicht te dragen. 350 jaar later zullen artsen 
hem gelijk geven8. Carolus zelf kwam ook om te adviseren de Lijkwade 
veilig te bewaren in de kathedraal op een permanente manier “zonder 
gevaar van openvouwen en dichtvouwen”9. De eigenaar liet echter naast 
zijn paleis een nieuwe kerk bouwen ter ere van Johannes de Doper. Tot 
op de dag van vandaag wordt daar de Lijkwade bewaard en van tijd tot 

 6 Afbeelding in Gino Moretto, Sindone. La Storia: 1416-2000, Torino 2000, p. 29.
 7 Barbara Stühlmeyer und Karl Braun, Das Turiner Grabtuch. Faszination und Fakten, Butzon und 
Bercker, Kevelaer 2018, p. 48.
 8 Als eerste de Franse artsen Yves Delages en Pierre Barbet en de Praagse arts W.H. Hynek (zijn 
boek is De ware afbeelding van Christus ontdekt, Roermond-Maaseik 1947). Standaard werk over de medische 
aspecten van de afdruk van het lichaam in de Lijkwade is Fredrick T. Zugibe, The Crucifixion of Jesus. A 
Forensic Inquiry, New York, 2005.
 9 Wilson, Op.cit., p. 264.

Contemporaine ets van het tonen van de Lijkwade op 12 oktober 1578 in Turijn.
In het midden kardinaal-aartsbisschop Carolus Borromeus. Vgl. Gino Moretto, Sindone. 
La Storia: 1416-2000, Turijn 2000, p. 29.
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tijd geëxposeerd. Van dit tweede bezoek werd ook een ets gemaakt10. In 
1584 kwam Borromeus voor de derde en laatste keer, op verzoek van 
de hertog van Savoye, Carlo Emmanuel, die hem wilde raadplagen over 
bestuurszaken. Natuurlijk betekende een bezoek aan Turijn een privé-
expositie van de Lijkwade voor de aartsbisschop.

Zo blijft de naam van deze grote heilige aartsbisschop van Milaan 
verbonden met de geschiedenis van de Kerk, van de stad Milaan en van 
de Lijkwade van Turijn.

 10 Wilson, Op.cit., afb. 30b.
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