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Gestigmatiseerden in hedendaags België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Oostenrijk en Spanje, 
ca. 1800-1950.
Stigmatics in what are now Austria, Belgium, Germany, France, Great Britain, Ireland, Italy, and Spain, c. 1800-1950.
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DE FASCINATIE VOOR HET LIJDENDE LICHAAM

“Ik heb de gestigmatiseerde wonden en de extase gezien en (…) was diep ont-
roerd door de lijdende toestand van Rosalie Put en heb er religieuze verheffing 
gevonden.” 
Theodor N. (mei 1905) 

Waarom zou je naar het lijdende lichaam van een jonge vrouw gaan kijken? Pijn schrikt 
af. Je zoekt andermans pijn niet vrijwillig op om die van dichtbij te bekijken. Toch is 
dit net wat duizenden mensen over heel Europa deden in de negentiende en vroege 
twintigste eeuw. Zij stonden in lange rijen om met eigen ogen de verwrongen lichamen 
van extatische ‘gestigmatiseerden’ te zien, de vrouwen en mannen die de wonden van 
Christus droegen. De bloederige taferelen en de nadruk op de heilzame werking van 
lijden zijn op het eerste gezicht restanten uit de middeleeuwse devotionele cultuur. Je 
zou denken dat ze niet thuishoren in een tijd, waarin dokters pijn langzaamaan naar 
de taboesfeer verbanden. 

Toch is net deze periode het gouden tijdperk van de gestigmatiseerden. In 
Wonde(r) krijg je de uiteenlopende en vaak heftige reacties op het populaire fenomeen 
te zien, bijvoorbeeld van de pers en de katholieke kerk, maar ook van hun buren en 
artsen. De meer dan 250 gestigmatiseerden zélf komen eveneens aan het woord. Hun 
verhaal wordt verteld aan de hand van bronnen uit binnen- en buitenlandse collecties, 
voor het eerst samengebracht om ‘het wonder van hun wonden’ te begrijpen.

Stigmata waren geen nieuw fenomeen in de negentiende eeuw. De eerste en al-
licht nog meest bekende gestigmatiseerde is Sint-Franciscus, die de wonden ontvan-
gen zou hebben in 1224. Het succes van Sint-Franciscus valt af te lezen in de manieren 
waarop hij doorheen de eeuwen werd nagevolgd. In de middeleeuwen was zijn origi-
naliteit niet zozeer toe te schrijven aan zijn reputatie als eerste gestigmatiseerde, maar 
aan de overtuiging dat zijn wonden een goddelijke oorsprong kenden. Franciscus had 
zijn stigmata niet zelf aangebracht: ze toonden dat hij was uitverkoren als alter Chris-
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tus. De ontdekking van de stoffelijke overschotten van Sint-Franciscus in 1818 bood de 
mogelijkheid om zijn leven kritisch onder de loep te nemen. Zijn uniek heilige profiel, 
verspreid door de hagiografie van Bonaventura en de fresco’s in Assisi, sloegen niet 
aan in de negentiende eeuw. De strenge middeleeuwse heilige werd ingeruild voor de 
‘Franciscus-man’: menselijker en meer geschikt voor populaire devotie. Zijn iconogra-
fie transformeerde mee, van onbereikbare heilige naar een jonge bebaarde monnik in 
bruin habijt, vaak afgebeeld in bucolische landschappen. De kerk mocht zijn stigmata 
dan wel als uniek blijven beschouwen, voor veel mensen in de negentiende en twintig-
ste eeuw werden ze een vertrouwde aanblik omdat stigmata zich toen op de huid van 
honderden manifesteerden, over heel Europa. 

Een van de meest bekende gestigmatiseerden was de kapucijn Pio van Pietrelci-
na (1887-1968). Zijn faam is deels te verklaren door het doorleven van de franciscaanse 
iconografie. De zeven eeuwen die de stigmatisering van Franciscus (1224) scheiden van 
de stigmatisering van Padre Pio (1918), vervagen wanneer we hun afbeeldingen uit de 
vroege twintigste eeuw naast elkaar leggen. Pio neemt dezelfde poses aan als de Po-
verello: contemplatief en met zichtbare stigmata, een dierenvriend ook. Iconografisch 
wordt hij voorgesteld als alter San Franciscus. Dat maakte van hem voor de kapucij-
nen de enige échte gestigmatiseerde in een tijd van valse mystici en levende heiligen. 
Eeuwenoude modellen functioneerden zo ook in de negentiende en twintigste eeuw 
als bewijs van authenticiteit. Het middeleeuwse fenomeen van de stigmata bleef met 
originele, ‘moderne’ heruitvoeringen in de populaire verbeelding voortbestaan. 
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THE FASCINATION WITH THE SUFFERING BODY

“I have seen the stigmatised wounds and the ecstasy and (…) I was deeply 
moved by the suffering condition of Rosalie Put and found religious edification 
there.”
Theodor N. (May 1905)

Why would you go to look at the suffering body of a young woman? Pain scares people 
away. You do not voluntarily approach it to stare at it from close by. And yet this is 
exactly what thousands of people did across Europe in the nineteenth and early twen-
tieth century. They stood in line to see the twisted bodies of ecstatic ‘stigmatics’, the 
women and men who bore the wounds of Christ. The bloody scenes and the emphasis 
on the healing character of suffering remind us at first glance of a remnant of medieval 
devotional culture. You would not think they belonged to an era when physicians were 
gradually banishing pain to the realms of taboo.

Surprisingly, this period was the golden age of the stigmatics. Wonde(r) shows 
the varying and often intense reactions to this popular phenomenon, both by the press 
and the Catholic Church, but also by the neighbours and physicians of the individual 
stigmatics. We also hear the voices of more than 250 of these stigmatics. We tell their 
story using sources drawn from national and international collections which have been 
brought together for the first time in order to shed light on the wonder of their wounds.

Stigmata were not a new phenomenon in the nineteenth century. The first, 
and probably still most famous, stigmatic was St Francis who allegedly received the 
wounds in 1224. St Francis’ recipe for success is reflected in the emulation of his profile 
over time. In the Middle Ages, his originality lay not in having been the first ever stig-
matic, but in the perception of the divine nature of his wounds. The stigmata were not 
considered to be the result of self-flagellation, but were instead the sign of his election 
as alter Christus. The discovery of St Francis’ mortal remains (1818) provided the op-
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Devotieprent van Sint-Franciscus. Antwerpen, Ruusbroecgenoot-
schap. 
St Francis devotional card. Antwerp, Ruusbroec Institute.

Devotieprent van Padre Pio. Antwerpen, Ruusbroecgenootschap. 
Padre Pio devotional card. Antwerp, Ruusbroec Institute.
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portunity to critically reinterpret his life. His exceptional and unique holy profile, fixed 
by the Bonaventure hagiography and the Assisi frescoes, appeared anachronistic and 
lacked appeal in the nineteenth century. The austere medieval saint was thus replaced 
by the ‘Francis-man’, more common and closer to popular piety. His icon also changed 
from that of an inaccessible saint to a young friar in brown habit, with a long beard, 
portrayed in a bucolic setting. If the Church continued to see his stigmata as an excep-
tional grace, for many people they assumed a more familiar dimension since they were 
seen on the skin of hundreds of stigmatics across nineteenth- and twentieth-century 
Europe. 

One of the most famous of these stigmatics was the Capuchin Pio of Pietrelcina 
(1887-1968). His celebrity is partly explained by the strategic imitation of the Francis-
can iconographic model and its dominant modern reiteration. The seven centuries 
that separate the stigmatisation of Francis (1224) and that of Padre Pio (1918) seem to 
disappear if we compare their images at the beginning of the twentieth century. Pio is 
portrayed in the same positions as the Poverello, with visible stigmata, in meditation, 
a friend to animals. Iconographically, he was proposed as alter San Franciscus, and as 
such was regarded by the Capuchins as the only true stigmatic in a period full of false 
mystics and ‘living saints’. Ancient models served as proof of authenticity in the late 
modern period, and at the same time the medieval phenomenon of stigmatisation was 
reinterpreted to produce original, ‘modern’ expressions.



10

1

26

101

176

51

126

201

76

151

226

251

2

27

102

177

52

127

202

77

152

227

252

3

28

103

178

53

128

203

78

153

228

253

4

29

104

179

54

129

204

79

154

229

254

5

30

105

180

55

130

205

80

155

230

255

6

31

106

181

56

131

206

81

156

231

256

7

32

107

182

57

132

207

82

157

232

257

8

33

108

183

58

133

208

83

158

233

258

9

34

109

184

59

134

209

84

159

234

259

15

40

115

190

65

140

215

90

165

240

265

21

46

121

196

71

146

221

96

171

246

271

12

37

112

187

62

137

212

87

162

237

262

18

43

118

193

68

143

218

93

168

243

268

24

49

124

199

74

149

224

99

174

249

274

10

35

110

185

60

135

210

85

160

235

260

16

41

116

191

66

141

216

91

166

241

266

22

47

122

197

72

147

222

97

172

247

272

13

38

113

188

63

138

213

88

163

238

263

19

44

119

194

69

144

219

94

169

244

269

25

50

125

200

75

150

225

100

175

250

275

11

36

111

186

61

136

211

86

161

236

261

17

42

117

192

67

142

217

92

167

242

267

23

48

123

198

73

148

223

98

173

248

273

14

39

114

189

64

139

214

89

164

239

264

20

45

120

195

70

145

220

95

170

245

270



11

1

26

101

176

51

126

201

76

151

226

251

2

27

102

177

52

127

202

77

152

227

252

3

28

103

178

53

128

203

78

153

228

253

4

29

104

179

54

129

204

79

154

229

254

5

30

105

180

55

130

205

80

155

230

255

6

31

106

181

56

131

206

81

156

231

256

7

32

107

182

57

132

207

82

157

232

257

8

33

108

183

58

133

208

83

158

233

258

9

34

109

184

59

134

209

84

159

234

259

15

40

115

190

65

140

215

90

165

240

265

21

46

121

196

71

146

221

96

171

246

271

12

37

112

187

62

137

212

87

162

237

262

18

43

118

193

68

143

218

93

168

243

268

24

49

124

199

74

149

224

99

174

249

274

10

35

110

185

60

135

210

85

160

235

260

16

41

116

191

66

141

216

91

166

241

266

22

47

122

197

72

147

222

97

172

247

272

13

38

113

188

63

138

213

88

163

238

263

19

44

119

194

69

144

219

94

169

244

269

25

50

125

200

75

150

225

100

175

250

275

11

36

111

186

61

136

211

86

161

236

261

17

42

117

192

67

142

217

92

167

242

267

23

48

123

198

73

148

223

98

173

248

273

14

39

114

189

64

139

214

89

164

239

264

20

45

120

195

70

145

220

95

170

245

270



12

SINT-CATHARINA, GENDER, ZICHTBAARHEID

Sint-Franciscus en Padre Pio mogen dan wel de meest bekende en iconische katho-
lieke heiligen met stigmata zijn, het fenomeen is overwegend vrouwelijk van aard. 
Van de honderden gestigmatiseerden die bekend zijn sinds de middeleeuwen, maken 
vrouwen meer dan 95 procent uit. Hoewel het ambt van priester en de theologische 
discipline het exclusieve terrein van de mannelijke clerus waren, tonen mystiek, boete- 
praktijken en een lichamelijke religiebeleving een duidelijk vrouwelijke klemtoon. 
Hun lijdende lichamen sublimeerden noties van overgave, gehoorzaamheid en berus-
ting, eigenschappen die van devote vrouwen werden verwacht door de middeleeuwse 
kerk en gemeenschap. Zulke praktijken bleven bovendien idealiter uit het zicht van de 
mensen: vrouwelijke mystiek werd best binnenshuis of achter de kloostermuren beoe-
fend. Biechtvaders en spirituele begeleiders moedigden de mysticae niettemin aan om 
hun boetedoening fysiek te ervaren, met lichaamsstraffen en zelfkastijding. Verster-
ving van het lichaam was een vorm van morele discipline: zelf aangebracht lijden dat 
verlossing kon brengen. De tekenen van dat lijden moesten echter verborgen blijven 
om geen argwaan te wekken. Maar hoe reageerde de samenleving op gestigmatiseerde 
vrouwen van wie de religieuze identiteit werd opgebouwd rond lichamelijk lijden?

Sint-Catharina van Siena (1347-1380) is hiervan een belangrijk voorbeeld. Zij 
was waarschijnlijk niet de eerste vrouw met de stigmata, maar met haar begon een 
eeuwenlang debat over de waarachtigheid van vrouwelijke stigmatisering. Catharina 
verscheen voor het eerst op de radar met haar pleidooien voor de terugkeer van de 
pauselijke troon naar Rome, maar toch vooral met haar intense mystieke leven: Catha-
rina ervoer extases, apocalyptische visioenen en politieke profetieën. De kerk erkende 
deze tekenen en canoniseerde haar in 1461. Na haar dood voegden haar biografen daar 
nog een mystiek teken aan toe, dat tijdens haar leven onbekend was gebleven: de on-
zichtbare stigmata. De dominicanen hadden met Catharina en haar spirituele stigmata 
een tegenmodel in handen voor de erg fysieke stigmatisering van de stichter van de 
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Sint-Catharina van Siena met onzichtbare en met zichtbare stigmata. Antwerpen, Ruusbroecgenootschap.  
St Catherine of Siena with invisible and with visible stigmata. Antwerp, Ruusbroec Institute.
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franciscanen. Meteen werd zo ook duidelijk dat Franciscus niet uniek was: Catharina 
werd een model voor vrouwen die eveneens het mystiek allerhoogste ambieerden. Zij 
inspireerde de zogenaamde ‘sante vive’ van de vroegmoderne periode en bleef een re-
ferentie voor honderden gestigmatiseerden in de daaropvolgende eeuwen.

Het bredere debat over haar stigmata en de uitgesproken meningen van de cle-
rus (zowel ten gunste als vijandig) kwamen tot uiting in de beeldende kunsten. Catha-
rina’s symboliek was iconisch: het witte dominicaanse habijt en de zwarte mantel, de 
lelie als teken van puurheid. Een afgebeeld kruis riep spiritueel martelaarschap op, net 
zoals de zichtbare stigmata dat soms deden. Hoewel haar biografen benadrukten dat 
het om onzichtbare stigmata ging, werd het al snel gemeengoed om haar wonden af te 
beelden. Een visuele erkenning van de stigmata van Sint-Catharina betekent immers 
dat de uniciteit van Sint-Franciscus als enige gestigmatiseerde moet worden bijgesteld. 
Vrouwen – Catharina en honderden met haar – konden deelnemen in het lijden van 
Christus.

ST CATHERINE, GENDER, VISIBILITY 

St Francis and Padre Pio may be among the most famous and iconic Catholic saints 
with stigmata, but in fact stigmatisation appears to be an overwhelmingly female 
phenomenon. Among hundreds of stigmatics reported from the Middle Ages to the 
mid-twentieth century, women are the pre-eminent protagonists, accounting for over 
95% of all cases. While the priesthood and theology were reserved for the male clergy, 
mysticism, penitential practices and corporeal religiosity seemed to reflect a kind of 
female piety. Their suffering bodies sublimated the ideals of subjection, obedience and 
resigned acceptance that the Church and medieval society demanded from pious wom-
en. Moreover, these practices were better appreciated if they were invisible to the eyes 
of the community, performed within the domestic or monastic sphere and therefore 
lacking public visibility. Father Confessors and spiritual guides, for example, encour-
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aged their penitents with an intense mystical life to practise corporal punishment and 
self-flagellation using cilices. Mortifying the body was considered a form of moral dis-
cipline and assumed the status of redemptive suffering. But the signs had to be hidden 
in order to avoid suspicion and public interest. What was the response to stigmatised 
women who constructed their identity around their bodily signs?

The case of St Catherine of Siena (1347-1380) is significant. She was probably not 
the first woman with stigmata, but it was she who reignited the centuries-old debate on 
the lawfulness of female stigmatisation. Catherine gained fame for her activism in fa-
vour of returning the papal throne to Rome, and above all for her intensely mystical life 
of ecstasy, apocalyptic visions and political prophecies. The Church acknowledged her 
graces, canonising her in 1461. After her death, hagiographers introduced a new grace, 
which had been unknown during her lifetime: the invisible stigmata. The Dominicans, 
through Catherine and her spiritual stigmata, thus proposed a counter-model to the 
Franciscans and the physical (and visible) stigmatisation of their founder. And where 
St Francis was portrayed as a unique and inimitable case, Catherine was by contrast 
the point of reference for all women who aspired to attain the highest peaks of mysti-
cism. She inspired the ‘sante vive’ of the early modern age, and her model worked for 
hundreds of stigmatics over the centuries.

The wide-ranging debate around her stigmata, the reticence of some clerics and 
the support from others, are expressed in the visual arts. The symbolism of Catherine 
consists of a number of iconic elements: the white Dominican dress and the black 
cloak, a lily as the symbol of purity and the cross. The latter has the function of evoking 
spiritual martyrdom, sometimes also shared by the visible stigmata. Despite her biog-
raphers’ support for the invisible stigmata, the practice of portraying visible wounds 
became widespread. Recognising the stigmata of the Dominican saint means partially 
reassessing the uniqueness of St Francis as the only stigmatised man and therefore ad-
mitting that women, too – Catherine, and hundreds of cases with her – could partake 
in the Passion of Christ.
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GESTIGMATISEERDEN ZIEN

Zien is geloven. De apostel Thomas raakte de stigmata van Christus aan om zich ervan 
te vergewissen dat de Messias ook daadwerkelijk uit de dood was herrezen. De won-
den, zoals ze op levende, sterfelijke lichamen verschenen, riepen ook empirische reac-
ties op, vooral na de verlichting. Geloof vergde per definitie geen harde bewijzen, maar 
in een tijdperk dat zijn ‘bijgeloof en goedgelovigheid’ was ontgroeid, kon persoonlijke 
observatie niettemin extra gewicht verlenen aan religieuze ervaringen. De nauwkeurig-
heid waarmee de stigmata van Anna Katharina Emmerick (1774-1824, gestigmatiseerd 
in 1812) werden vastgelegd in de vroege negentiende eeuw in het Duitse Dülmen, toont 
hoezeer waarneming een rol speelde in de promotie van haar heiligheid. Emmerick 
was een ‘heilige patiënt’.

Religieuze orden gebruikten zulke visuele rapporten om het religieuze leven 
van uitverkoren individuen te documenteren. De Gedenkstätte Anna Katharina Emme-
rick in Dülmen bewaart verschillende bloedafdrukken op stof. Ze doen denken aan 
een lijkwade: de gedroogde bloedvlekken tonen de grootte en vorm van de wonden 
van de gestigmatiseerde. Wie er niet zelf bij kon zijn wanneer Emmerick bloedde, had 
niettemin zulk materieel, visueel bewijs van haar stigmata in nauwkeurig getekende 
prenten. Emmerick zelf is niet te zien: niet haar huid, maar het papier (of de stof) is 
het canvas voor haar miraculeuze wonden. Andere illustraties tonen de stigmata op 
minder abstracte wijze. Ze beelden ook haar lichaam af, met – verrassend – meer gesti-
leerde wonden als rode, ronde stippen. Emmerick ligt in bed, gewikkeld en bloedend. 
Zij aanvaardt haar lijden met bovenmenselijke gratie, terwijl het alziende oog van God 
over haar waakt.

De eigen blik, het eigen oordeel, werd belangrijker met de groeiende populaire 
pers. Ze ging hand in hand met de toenemende nadruk op afbeeldingen, onder andere 
van religieus lijden. Vóór de fotografie haar eigen esthetiek aan moderne mystici intro-
duceerde, zaten kunstenaars aan het bed van de gestigmatiseerde met potlood, pen en 
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Verslag van de wonden van Anna Katharina Emmerick (1813). Leuven, KADOC, Archief Jezuïeten - Belgische en 
Vlaamse Provincie, 2261. 
Report of the wounds of Anna Katharina Emmerick (1813). Leuven, KADOC, Archives Jesuits - Belgian and Flemish 
Province, 2261.
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zelfs olieverf. Zij wijdden hun talent onder meer aan de Tiroolse gestigmatiseerde Ma-
ria Domenica Lazzeri (1815-1848, gestigmatiseerd in 1834), de ‘Addolorata di Capriana’. 
Talloze versies van Lazzeri circuleerden vanaf de late jaren 1830. Het beeld van een jon-
ge vrouw, bloedend en biddend in bed, was wat de duizenden mensen verwachtten die 
de reis naar Lazzeri’s slaapkamer maakten. Die kamer is donker, de lakens zijn deels 
weggetrokken. Haar handen en voeten zijn zichtbaar: ze nodigen uit tot kijken, zelfs tot 
aanraken. Sommige bezoekers schreven hoe haar voeten koud aanvoelden als marmer. 
Meer nog dan de goedkopere tekeningen die in de populaire pers verschenen, bracht 
een schilderij van Lazzeri de devotie in de huizen van de Europese goegemeente. Zulk 
gesublimeerd lijden afbeelden op verschillende wijzen, in verschillende vormen, bete-
kende een bredere verspreiding en een hogere zichtbaarheid.

SEEING STIGMATICS

Seeing is believing. The apostle Thomas famously touched Christ’s stigmata to verify 
the return of the Saviour from the dead. The appearance of the wounds on living, mor-
tal bodies also elicited empirical responses, especially after the Enlightenment. Faith 
was not by nature evidence-based, but in an age that was said to ‘have matured and 
shed its superstitious credulities’ a trend nonetheless grew of validation of religious 
power based on personal observation. The accuracy and minute detail with which 
Anna Katharina Emmerick’s (1774-1824, stigmata first acquired in 1812) stigmata were 
documented in early nineteenth-century Dülmen, in the German state of North Rhine-
Westphalia, illustrates the extent to which such observation played a role in the pro-
motion of a stigmatic’s sanctity. She was a ‘saintly patient’. 

Religious orders kept such visual reports to record the religious life of particu-
larly spiritually gifted individuals. The Gedenkstätte Anna Katharina Emmerick me-
morial at her house in Dülmen, Germany, has a number of preserved blood prints on 
cloth. They have a shroud-like appearance; the dried bloodstains show the size and 
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De ‘Addolorata di Capriana’ (Maria Domenica Lazzeri), J.R. Herbert. Antwerpen, Privécollectie Kristof Smeyers.
The ‘Addolorata di Capriana’ (Maria Domenica Lazzeri), J.R. Herbert. Antwerp, Private Collection Kristof Smeyers.
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shape of the stigmatic’s recurring wounds. Those who were not able to travel to Em-
merick’s house could still see this physical, visual proof of her wounds in carefully 
drawn images. The stigmatic has disappeared from these visualisations: the paper has 
replaced her skin as the canvas for the miraculous wounds. Other illustrations have 
made less of an abstraction of the wounds by depicting the body on which they mate-
rialised, though perhaps surprisingly in these images the stigmata appear less realistic 
and more stylised in these images, as round red dots. These images show Emmerick 
lying in bed, bandaged and bleeding, accepting her suffering with divinely inspired 
grace as the all-seeing Eye of God watches (over) her.

The importance of seeing with one’s own eyes grew in an explosion of the popu-
lar press and was reflected in the increasing focus on visual depictions, for example 
of miraculous suffering. Before photography imposed its own aesthetics and rules on 
modern mystics, artists sat at the beds of stigmatics to capture the divine with charcoal 
and to paint them in their studios, as in this painting of the ‘Addolorata di Capriana’. 
The Tyrolean stigmatic Maria Domenica Lazzeri (1815-1848, stigmata first received in 
1834), was the subject of international artistic attention. Countless images of Lazzeri in 
this position circulated from the late 1830s onwards. The image of a bedridden, prolifi-
cally bleeding young woman set people’s expectations when they made the journey to 
her bedroom by the thousands. The room is dark and stuffy; the sheets are drawn back. 
Her hands and feet are visible, inviting observation, and even touch: visitors men-
tioned how her feet felt as cold as marble. Paintings of Lazzeri, rather than the cheaper 
illustrations that accompanied popular printed accounts, brought the stigmatic’s de-
votion into the houses of the European upper classes. Visualising a stigmatic’s suffer-
ing in a range of different media meant a wider reach and, ultimately, higher visibility.



21

PUBLIEKE BELANGSTELLING

Sommige gestigmatiseerden waren dé religieuze beroemdheden van hun tijd en men-
sen deden hun best hen te bezoeken, hoewel dit lang niet altijd toegestaan was. De be-
zoekers informeerden het thuisfront over wat zij hadden gezien en over de vaak diepe 
indruk die dat op hen maakte. Therese Neumanns (1898-1962) bezoekers zonden bij-
voorbeeld postkaarten naar huis. Die laten zien hoe massaal en goed georganiseerd de 
aandacht voor Neumann was.

De grote faam was het gevolg van een uitgebreide berichtgeving in de media. 
Enthousiaste bezoekers beschreven hun ervaringen in boeken, die vertaald en we-
reldwijd verspreid werden. De gelovige bezoekers schreven positieve verhalen, die de 
gestigmatiseerden verheerlijkten, hen neerzetten als levensvoorbeeld of zelfs voorstel-
den als levende heilige. Sommige auteurs beperkten zich niet tot één gestigmatiseer-
de. In zijn boek La stigmatisation (1894) lijstte Antoine Imbert-Gourbeyre honderden 
historische en contemporaine gestigmatiseerden op. Gestigmatiseerden werden niet 
enkel als persoonlijk voorbeeld voor gelovigen voorgesteld, maar speelden ook in de 
belangrijke politieke debatten van hun tijd een rol. Zo fungeerden ze als symbolische 
figuren in discussies tussen Belgische katholieken en hun liberale tegenstanders, tij-
dens het beleg van de Pauselijke Staten, in de Duitse Kulturkampf en in debatten over 
de staatskerk in Oostenrijk-Hongarije. Dit hield overigens niet in dat zomaar alles ge-
schreven kon worden. In sommige gevallen greep het Vaticaan in. Bijvoorbeeld Imbert-
Gourbeyre’s Les stigmatisées, volume II: Palma d’Oria (1873) werd gecensureerd en een 
verdere verspreiding was verboden. Dat had een negatief effect op de faam van de 
Italiaanse gestigmatiseerde waaraan het boek was gewijd. Faam was trouwens geen 
synoniem voor glorificatie. Sommige gestigmatiseerden werden juist meer bekritiseerd 
of geridiculiseerd. 

Naast boeken hadden ook kranten een belangrijke impact op de bekendheid 
van gestigmatiseerden. Lokale kranten berichtten over hen, en dat nieuws werd op-
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gepikt door nationale kranten. In sommige gevallen verschenen ze zelfs in bladen in 
de kolonies. De strekking van de krant was uiteraard van belang voor de ontvangst bij 
het publiek. Zo schreven over het algemeen liberale kranten negatiever over gestig-
matiseerden dan katholieke. Niet alleen de politieke overtuiging van een krant had 
invloed op de toon van een artikel, maar ook de persvrijheid. Die was lang niet altijd 
een feit in negentiende-eeuws Europa. Overheden konden gestigmatiseerden tegen-
werken en kranten ontmoedigen hen in een positief daglicht te zetten. Vele andere 
gebeurtenissen konden de toon van een artikel zetten, zoals de onderzoeksresultaten 
van een medische commissie of de zaligverklaring van een gestigmatiseerde door het 
Vaticaan. In ieder geval waren de verslagen in de media essentieel voor de faam van de 
gestigmatiseerde en zorgden ze voor hogere bezoekersaantallen. 

PUBLIC ATTENTION

Some stigmatics were religious celebrities of their time. People tried to visit them, but 
that was not always allowed. In turn, visitors informed their communities about what 
they had seen and its often profound impact. Therese Neumann’s (1898-1962) visitors, 
for example, sent postcards home. These show beautifully how enormous – and well 
organised – the attention for Neumann was.

The fame was the result of wide media coverage. Enthusiastic visitors published 
books about their experiences, which were translated and spread throughout Europe. 
These devotees wrote positive stories that glorified the stigmatics, and served as exam-
ples for the lives of the people. A few stories even portrayed stigmatics as living saints. 
Some authors focused on several stigmatics at the same time. An example is the book 
La stigmatisation (1894) by Antoine Imbert-Gourbeyre, in which he reported hundreds 
of historical and contemporary cases of stigmata. Stigmatics were also brought into the 
major political debates of their time, for example becoming valuable symbolic figures 
in debates between Belgian Catholics and their liberal opponents at times of upheaval. 
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Postkaart van het massale bezoek aan Therese Neumann in Konnersreuth. Privécollectie William Christian Jr. 
Postcard of crowds visiting Therese Neumann in Konnersreuth. Private Collection William Christian Jr.
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They figured in discussions during the siege of the Papal States in Italy, the German 
Kulturkampf and the debate about the State Church in Austria-Hungary. In some cases 
the Vatican intervened in the publication process. For example, Imbert-Gourbeyre’s 
Les stigmatisées, volume II: Palma d’Oria (1873) was censored and further circulation 
of the book was forbidden, which negatively affected the fame of the Italian stigmatic 
who was discussed in the book. Fame was not necessarily a synonym for glorification; 
for some stigmatics, being famous also meant being criticised or ridiculed in books. 

Other forms of printed media could also influence the fame of a stigmatic. Local 
newspapers wrote about stigmatics, and these reports were sometimes picked up by 
national newspapers. In some cases, European stigmatics were reported on overseas, 
in the colonial press. The tone of the newspaper was of course important for the re-
ception by the public; liberal papers tended to write more negatively about stigmatics 
than the Catholic press. But it was not only the political conviction of a newspaper 
that influenced the tone of the article. Freedom of the press was not a given in Europe: 
governments could oppose stigmatics, discouraging newspapers from writing positive 
reports about them, or even reporting on them at all. A wide range of events could 
change the discourse, from a positive report by a doctoral commission to the beatifica-
tion of a stigmatic by the Vatican. In all cases, the reports in the media were essential 
for the fame of stigmatics, and led to more people visiting them.
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DE BETEKENIS VAN EEN SCHEDEL

Heel wat gestigmatiseerden werden als ‘levende heiligen’ behandeld. Gelovigen zagen 
de wonden als ‘bewijs’ van het bovennatuurlijke, probeerden de gestigmatiseerden 
op te zoeken en trachtten een souvenir van dat bezoek mee te nemen. Vaak nam zo’n 
aandenken de vorm aan van een doekje of prentje dat het lichaam van de gestigmati-
seerde had aangeraakt en bloedsporen droeg. Gelovigen schreven aan deze objecten 
een bijzondere kracht toe en plaatsten ze tijdens het gebed op het lichaam van zieke 
familieleden. Sommige gestigmatiseerden werden ook nog na hun dood als ‘heiligen’ 
aangezien, maar slechts een klein aantal van hen werd zalig of heilig verklaard. Bijge-
volg ontwikkelden er zich twee types van relieken. Na het afronden van de processen 
van zalig- en heiligverklaring circuleerden er relieken, vergezeld van een door de bis-
schop ondertekend certificaat dat de authenticiteit van het object bevestigde. Derge-
lijke objecten vormen slechts een fractie van wat er in omloop was. Ook het enthousi-
asme voor niet erkende ‘heiligen’ vond uitdrukking in een specifieke materiële cultuur. 
Hun herinnering werd levend gehouden met behulp van kleine memorabilia, bebloede 
doekjes en gedrukte prentjes waaraan een stukje stof was vastgemaakt.

Een treffend voorbeeld is het verhaal van de schedel van Louise Lateau (1850-
1883). Het is een van de zeldzame gevallen waarbij we de ‘levensloop’ van de reliek 
na de dood van de gestigmatiseerde kunnen volgen. Het verhaal start in 1919 wan-
neer de Leuvense kanunnik en hoogleraar Armand Thiéry (1868-1955) op vraag van 
de bisschop van Doornik het geseculariseerde kerkhof van Bois-d’Haine kocht, waar 
Lateau was begraven. Thiéry was een enthousiaste aanhanger van haar en schreef een 
genezing in 1910 toe aan haar interventie. Op 19 september 1919 liet hij het lichaam 
van Lateau opgraven en nam hij haar schedel mee. Naar eigen zeggen deed hij dat 
om die te beschermen tegen waterschade. Hoewel er vanaf de jaren 1940 regelmatig 
bij hem werd aangedrongen om de schedel naar Bois-d’Haine te laten terugkeren, 
bleef hij koppig weigeren en bewaarde hij ze in een op maat gemaakt reliekenschrijn.  
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Na Thiéry’s dood bleek dat verdwenen. Niemand wist goed aan wie Thiéry zijn kostbare 
bezit had toevertrouwd. Haast twintig jaar later, in 1971, wilde de parochiepriester van 
Bois-d’Haine, Willem Smeets, een einde te maken aan wat in zijn ogen een wat vreem-
de en ‘beschamende’ zaak was. Hij ontdekte dat de Gentse augustijnen de schedel in 
handen hadden en na een stevige onderhandeling slaagde hij erin (met de financiële 
hulp van zijn parochianen en de Dames de Sainte-Croix) om het schrijn terug te kopen. 
Hij borg het op in zijn sacristie en weigerde het ten toon te stellen en de interesse in de 
cultus te voeden. Het werd niet de laatste rustplaats van het schrijn. Wie nu op zoek 
gaat zal het in een linnen zak in het archief van het seminarie in Doornik aantreffen. 

In de eeuw sinds de opgraving veranderde de perceptie van de schedel: van 
reliek van een onofficiële heilige, over een lichaamsdeel dat opnieuw met de rest van 
het lichaam verenigd moest worden, tot een curiosum op een vlooienmarkt, dat uit-
eindelijk in een linnen zak in het archief belandde. Voor de historici vandaag is dit 
een heerlijk onthullend verhaal, dat ons veel vertelt over de wijzigende betekenis van 
dergelijke ‘relieken’, het belang van de historische context en de impact die ze heeft op 
de manieren waarop met dit soort bronnen wordt omgegaan. 

THE SIGNIFICANCE OF A SKULL

Many stigmatics were treated as ‘living saints’. The believers regarded their wounds as 
‘proof’ of the supernatural; they tried to see the stigmatics themselves and take home a 
souvenir of their visit. Such memorabilia often took the form of a piece of cloth or card 
that had touched the body of the stigmatic and bore traces of blood. The devotees believed 
that these objects had special powers and placed them on the bodies of sick family mem-
bers whilst praying for them. Some stigmatics continued to be seen as ‘holy’ after their 
death, but only a few were officially declared blessed or were canonised. Consequently, 
two types of relics developed. After completion of the processes of beatification and can-
onisation, official relics were created, accompanied by a certificate of authenticity from 
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‘Het ware portret’ en reliek van Anna Maria Taigi, goedgekeurd door de Orde van 
de Trinitariërs. Taigi werd in 1920 zalig verklaard. Antwerpen, Ruusbroecgenoot-
schap. 
‘The real image’ and relic of Anna Maria Taigi, approved by the Trinitarian  
Order. Taigi was beatified in 1920. Antwerp, Ruusbroec Institute.
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the bishop. Such objects are only a fraction of what was in circulation at the time. The 
enthusiasm for unapproved ‘saints’ found expression in a specific material culture. Small 
memorabilia, textile fragments tainted with blood and also printed cards with a piece of 
fabric attached to them, document how memories of the stigmatics were kept alive.

A telling example is the story of the skull of Louise Lateau (1850-1883). It is one 
of the rare cases that allows us to follow the ‘biography’ of the relic after the death of 
the stigmatic. The story starts in 1919 when the Louvain canon Armand Thiéry (1868-
1955) bought the secularised cemetery of Bois-d’Haine at the request of the Bishop of 
Tournai. Thiéry was an enthusiastic devotee of Lateau and believed he had been miracu-
lously cured through her intervention in 1910. On 19 September 1919 he had her body 
exhumed and took her skull with him, supposedly to preserve it from water damage. De-
spite coming under regular pressure since the 1940s to return the skull to Bois-d’Haine, 
Thiéry stubbornly refused and instead kept the skull in a specially made reliquary. After 
Thiéry’s death, the skull disappeared. No one knew for sure to whom Thiéry had entrust-
ed his precious possession. Almost twenty years later, in 1971, the parish priest of Bois-
d’Haine, Willem Smeets, saw it as his mission to end what he believed to be a strange 
and somewhat ‘embarrassing’ case. He discovered that the Augustinians in Ghent owned 
the skull. Following intense negotiations he purchased it from them (with financial help 
from his parishioners and the Dames de Sainte-Croix). He kept the shrine in his sacristy 
and refused to put it on public display as he did not want to feed the interest in the cult. 
This was not the final resting place for the skull, however: anyone looking for it today 
will find the shrine in a linen bag in the archives of the episcopal seminary in Tournai.

In the century since the exhumation, the perception of the skull has changed: 
from a relic of an unofficial saint to a body part that needed to be reunited with the rest 
of the corporeal remains, to a curiosity that could be sold on a flea market, finally end-
ing up in a linen bag in an archive. For the historian this makes a wonderfully revealing 
story that tells us much about the changing meaning of such ‘relics’, the importance 
of the historical context and its impact on the engagement with sources of this type.



29

De schedel van Louise Lateau in een reliekschrijn. Doornik, Archief van het Seminarie, Collectie Louise Lateau. 
The skull of Louise Lateau in a relic shrine. Tournai, Archives of the Seminary, Louise Lateau Collection.
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DE GESTIGMATISEERDE IN BEELD

Hoe portretteer je een ‘gestigmatiseerde’? Deze afbeeldingen stellen allemaal de Belgi-
sche Louise Lateau voor en zijn tekenend voor de sterk uiteenlopende opvattingen over 
de voorstelling van ‘heiligheid’. De prent zet in op de wonden: bewijs van goddelijke in-
terventie en tevens ook het meest sensationele aspect. De eerste foto van Lateau in gebed 
ambieert een zo natuurlijk mogelijke voorstelling van de gestigmatiseerde.

De prent ‘Souvenir miraculeux de Louise Lateau’ van R. Landucci kwam in om-
loop kort nadat Lateau in 1868 de zichtbare wonden begon te vertonen. De prent, die 
sterke gelijkenissen vertoont met twee andere drukken uit dezelfde periode, herleidt 
de geboden informatie tot het meest essentiële en communiceert visueel optimaal. Er 
is geen twijfel mogelijk dat het hier om de gestigmatiseerde naaister van Bois-d’Haine 
gaat: haar naaimachine staat prominent in het midden van het beeld, op de achter-
grond zien we het silhouet van Bois-d’Haine en onder het beeld lezen we een korte 
uiteenzetting in hagiografische termen over Lateaus leven. Zijzelf vult de rechterkant 
van het beeld: het bloed van de wonden wordt sterk aangezet en een reeks lichtstralen 
suggereren een goddelijk ingrijpen. We zien hoe een gevarieerde groep bezoekers haar 
kamer binnentreedt. Door de bezoekers en de intieme inkijk in de woonkamer, krijgt de 
toeschouwer een idee van de ervaring om zelf de kamer van Lateau binnen te stappen 
en haar bloedende wonden te zien. 

Het fotografisch portret vertrekt vanuit een andere invalshoek. Het maakt deel 
uit van reeks foto’s die de jezuïet Ernest Lorleberg nam begin oktober 1877. Hij legde in 
een twintigtal foto’s de leefwereld van Louise Lateau vast. Een ervan – hier de tweede 
foto – toont haar tijdens haar passie-extase en is vrij bijzonder aangezien het om een 
van de eerste foto’s van een vrouw in extase gaat. De plaatselijke pastoor jubelde: ‘Nog 
nooit schreef de fotografie, die Gods pen is, zo’n gedicht.’ Lorleberg zelf beschreef de 
hele fotoreportage uitgebreid in zijn geschriften. Zo weten we dat hij de voorkeur gaf aan 
een portret van Louise Lateau in ‘normale toestand’ (hier de eerste foto). Wanneer hij 
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‘Souvenir miraculeux de Louise Lateau’, R. Landucci. Antwerpen, Ruusbroecgenoot-
schap, Anna-Louiza Lateau, H4. 
‘Souvenir miraculeux de Louise Lateau’, R. Landucci. Antwerp, Ruusbroec Institute, 
Anna-Louiza Lateau, H4.
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naar Lateau in extase keek, was het voor hem ‘vreemd om haar te zien bewegen als een 
automaat, dat leek op een zenuwziekte’. Zijn ongemak had waarschijnlijk te maken met 
de beschuldigingen van hysterie die wel vaker aan het adres van Louise Lateau werden 
gericht. Het was dan ook niet de extase-foto die de eerste devotionele kaarten van haar 
sierde, maar het fotografisch portret of een fragment van een schilderij van Alexander 
Thomas (april 1876). In geen van beide afbeeldingen staan de stigmata of extase cen-
traal. Dat was allicht een bewuste strategie. Op het ogenblik dat de foto werd genomen, 
bestond er immers een traditie om de verschillende fasen van hysterie te fotograferen. 
In het werk van de Franse neuroloog Désiré Bourneville en Paul Regnard, Iconographie 
photographique de la Salpêtrière (1875), gold Lateau als voorbeeld voor onder andere de 
kruisigingsfase. Elke foto waarop ze gelijkenissen vertoonde met de hysterische vrouwen 
op foto’s uit het Parijse gesticht La Salpêtrière, maakte haar dus kwetsbaar voor beschul-
digingen van hysterie. De promotoren van Louise Lateau wilden elke associatie met ‘hys-
terie’ vermijden en haar zo ‘normaal’ en ‘eenvoudig’ mogelijk voorstellen.

PICTURING THE STIGMATIC

How do you portray a ‘stigmatic’? The pictures that accompany this short text all show 
the Belgian Louise Lateau and present two diverging ideas about the representation of 
‘sanctity’. The print stresses the wounds: proof of divine intervention and at the same 
time the stigmatic’s most sensational aspect; the first photo of Lateau praying aims to 
give a more natural representation of the stigmatic. 

The print entitled ‘Miraculous souvenir of Louise Lateau’ by R. Landucci began 
circulating shortly after Lateau began to display the visible wounds, in 1868. It shows 
strong similarities to two other prints from the same period. It reduces the informa-
tion provided to the bare essentials and communicates them in a visually optimised 
way: there is no doubt that this is the stigmatised seamstress from Bois-d’Haine: her 
sewing machine takes centre-stage in the image, while in the background we see the  
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Louise Lateau in gebed en in extase (nrs. 10 en 17 van de fotoreeks gemaakt door Ernest Lorleberg, S.J.). Doornik, Archief van het Semi-
narie, Collectie Louise Lateau, G.8. 
Louise Lateau praying and in ecstasy (nrs. 10 and 17 of the photographic series created by Ernest Lorleberg, S.J.). Tournai, Archives of 
the Seminary, Louise Lateau Collection, G.8.
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silhouette of Bois-d’Haine and beneath the image we read a short, hagiographical  
description of the life of Lateau. The stigmatic dominates the right-hand side of the im-
age; the blood of the wounds are depicted in vivid red and rays of light suggest divine 
intervention. We see a diverse group of visitors entering her room. The visitors and the 
intimate view of her living room evokes a feeling of what it would be like to be there 
and to see Lateau’s bleeding wounds in person.

The photographic portrait offers a different perspective. It is part of a series of 
photographs created by the Jesuit Ernest Lorleberg in early October 1877, capturing the 
world of Louise Lateau in some 20 pictures. One of them shows her during her Passion 
ecstasy. It is quite unusual as it is one of the first photographs of a woman in the throes 
of ecstasy. The local pastor exclaimed: ‘Never before did photography, that is God’s pen, 
write such a poem.’ Lorleberg himself described the photoshoot in great detail in his 
writings. Because of this we know that he preferred the portrait of Louise Lateau in a 
‘normal condition’ to that of her in ecstasy. When he looked at Lateau in her ecstatic Pas-
sion, he thought it ‘strange to see her move like an automaton, in a way that resembled 
a nervous illness’. His unease probably had something to do with the accusations of 
hysteria that were directed at Lateau. It was therefore not this ecstasy photo that adorned 
the first devotional cards depicting her, but rather the portrait of Lateau in ‘normal con-
dition’, or a fragment of a painting by Alexander Thomas (April 1876). In neither of these 
images did the stigmata or ecstasy play a central role. That was probably a conscious 
choice. When the photographs were taken, a photographic tradition had already devel-
oped in which the different ‘phases’ of hysteria were photographed. In the work of the 
French neurologists Désiré Bourneville and Paul Regnard, Iconographie photographique 
de la Salpêtrière (1875), Louise featured as an example of the Crucifixion phase. Each 
photograph in which Lateau showed any resemblance to the ‘hysterical’ women of the 
La Salpêtrière institute in Paris made her vulnerable to accusations of hysteria. The pro-
motors of Louise Lateau wanted to avoid all potential links with ‘hysteria’ and accord-
ingly presented her in as ‘normal’ and ‘modest’ way as possible.
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EEN GESTIGMATISEERDE HERKENNEN

Vijf jaar nadat Maria Van Beek (1886-1948) het franciscanessenklooster van Herentals 
binnentrad als zuster Rumolda, kreeg zij in 1922 voor het eerst de wonden van Christus. 
Stigmata vallen vaak het snelst op in iemands handen. Ze zijn niet alleen makkelijk te 
zien, ze zorgen ook voor praktische problemen. Rumolda droeg kleine, discrete hand-
schoenen: lichte in de zomer, warmere tijdens de winter. Het klooster bewaart enkele 
paren in verschillende kleuren. Bijna geen enkele zijn wit, de meeste handschoenen 
hebben donkere tinten. Handschoenen kunnen een gestigmatiseerde soelaas bieden 
om haar of zijn wonden te verbergen en zo een leven zonder niet-aflatende publieke 
aandacht te leiden. Rumolda’s handschoenen tonen aan dat zelfs binnen de klooster-
muren verademing soms welkom was. 

Ironisch genoeg konden de handschoenen van een gestigmatiseerde ook net het 
tegenovergestelde effect hebben. Hoewel enkele gestigmatiseerden ze droegen om hun 
wonden te verbergen, trok de aanblik van bebloede handschoenen soms net de aan-
dacht. Belgiës meest bekende gestigmatiseerde, Louise Lateau, werd vaak afgebeeld 
(op prenten en foto’s) met haar gehandschoende handen in de schoot. Voor zulke re-
ligieuze beroemdheden die soms tot ver in het buitenland gekend waren, konden hun 
handschoenen een handelsmerk worden. De erg zichtbare manier waarop een gestig-
matiseerde, die in de openbaarheid verscheen of door pelgrims werd bezocht, haar of 
zijn handen bedekte, maakte meteen duidelijk hoe de vork in de steel zat. Bebloede 
handschoenen werden iconen. Padre Pio verscheen voor de massa’s en de camera’s in 
gerafelde, eenvoudige handschoenen. Zijn handschoenen, bevlekt met het bloed van 
zijn stigmata, worden over de hele wereld gekoesterd als begeerde reliek of collector’s 
item – of, soms, als beide.



36

Handschoenen van zuster Rumolda. Herentals, Zusters franciscanessen. 
Gloves of Sister Rumolda. Herentals, Franciscan Sisters.
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RECOGNISING A STIGMATIC

In 1922, five years after Maria Van Beek (1886-1948) entered the Franciscan cloister in 
Herentals, Belgium, and was professed as Sister Rumolda, she received the wounds of 
Christ. Stigmata are often first experienced and seen in a person’s hands. Not only are 
they the easiest to spot; they also create practical impediments. Rumolda took to wear-
ing small, delicate gloves: light ones for summer, warmer ones for winter. The cloister 
keeps several pairs, in various colours (almost none are white; many are in dark hues). 
Gloves provided one way for a stigmatic to keep their wounds out of sight, and to help 
them live their lives without the constant scrutiny of the public eye. Rumolda’s gloves 
show how discretion regarding the wounds could be desirable even within the walls 
of the cloister.

Perhaps ironically, a stigmatic’s glove could also have the opposite effect. Al-
though several stigmatics wore or were given gloves to cover their wounds, the sight 
of bloodstained gloves drew attention, too. Belgium’s most famous stigmatic, Louise 
Lateau, was often depicted (in illustrations as well as in photographs) wearing gloves, 
her stigmatised hands folded in her laps. As religious celebrities, sometimes known 
far beyond their own borders, their gloves became trademark items. When a stigmatic 
appeared in public or was visited in their bedroom, the ostentatiously covered hands 
immediately made it clear to their visitors that they had come at the time of suffering. 
Bloodstained gloves were icons. Padre Pio ventured into public and in front of the cam-
era lens wearing fingerless gloves. Pairs of Padre Pio’s gloves, marked with stigmatic 
blood, are kept across the world as coveted relics or prized collector’s items – or, in 
some instances, both.
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Devotieprent van Elena Aiello. Antwerpen, Privécollectie Leonardo 
Rossi. 
Elena Aiello devotional card. Antwerp, Private Collection  
Leonardo Rossi.
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DOKTERSVISITE

De meeste gestigmatiseerden werden al vroeg in hun leven geconfronteerd met artsen. 
Ook vóór hun stigmatisering waren ze vaak jarenlang ziek en artsen probeerden hen 
vergeefs te genezen. In vele gevallen werden andere dokters erbij betrokken op het mo-
ment dat de stigmata verschenen. Zij toonden interesse in de uitzonderlijke medische 
casussen. Ook publieke en kerkelijke overheden konden artsen bij het onderzoek be-
trekken. De kerkelijke autoriteiten wilden weten of de wonden een natuurlijke of men-
selijke oorsprong hadden. De publieke overheden vreesden de onrust die een gestig-
matiseerde in hun ogen kon veroorzaken, en hoopten hen als frauduleus te kunnen 
bestempelen. In beide gevallen werden gestigmatiseerden door medische commissies 
onderzocht. Artsen observeerden hen voor een langere periode, soms thuis, soms in een 
gecontroleerde omgeving, zoals een ziekenhuis. Er waren verschillende (of een menge-
ling van) conclusies mogelijk: de stigmata waren het gevolg van fraude, hadden een na-
tuurlijke of diabolische oorsprong of waren het gevolg van een goddelijke interventie. 

De medische wetenschap ontwikkelde zich zeer snel in de negentiende en twin-
tigste eeuw. Artsen baseerden zich op de nieuwste methodes, concepten en instru-
menten als zij uitspraken deden over de oorsprong van de stigmata. Alleen door hun 
professionalisme tentoon te spreiden, kon hun betoog overtuigen. Het is belangrijk om 
op te merken dat er in de tweede helft van de negentiende eeuw concurrerende ideeën 
bestonden over wat medische wetenschap was. Sommige artsen refereerden naar de 
humorenleer wanneer ze de gestigmatiseerden probeerden te genezen via bloedlatin-
gen. Een andere visie was het mesmerisme of dierlijk magnetisme, dat meent dat ziekte 
het gevolg is van een verstoring van het fluidum of de natuurlijke kracht die al het 
leven omringt. Mesmeristen brachten personen in een somnambulistische (een soort 
slapende) toestand en claimden daardoor een hogere kennis over het leven te kunnen 
verkrijgen, iets wat spiritisten later ook deden. Mesmerisme was een geaccepteerde 
methode binnen medische kringen en sommige mesmeristen beweerden dat de stig-
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Flesje met ‘bloed van Louise Lateau’. Doornik, Archief van het Seminarie, Collectie Louise Lateau, G.14. 
Bottle with ‘blood of Louise Lateau’. Tournai, Archives of the Seminary, Louise Lateau Collection, G.14.
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mata een natuurlijke oorzaak hadden. Andere meenden daarentegen dat er sprake was 
van een wonder.

Een ander voorbeeld van de evolutie van de medische wetenschap is de ontwik-
keling van de psychiatrie en psychologie aan het eind van de negentiende eeuw. Psy-
chiaters zagen stigmata als symptoom van hysterie. Andere artsen pleitten dan weer 
voor een bovennatuurlijke verklaring. Ze hechtten belang aan de momenten waarop de 
stigmata verschenen. Volgens hen was het betekenisvol dat het bloeden vaak begon op 
dagen die relevant waren in religieuze zin, zoals tijdens de vastenperiode of op Goede 
Vrijdag. Sommige artsen experimenteerden op gestigmatiseerden. Ze probeerden de 
mogelijkheid te peilen om zelf de stigmata te veroorzaken op lichamen, of testten de 
pijnloosheid van gestigmatiseerden als zij zich in een extatische toestand bevonden. 
De conclusie van een medische commissie had een grote impact op het leven van de 
gestigmatiseerde. Als ze een bovennatuurlijke oorzaak erkende, dan leidde dit tot een 
verdere verspreiding van de faam van de gestigmatiseerde. Als ze hem of haar als ziek 
of frauduleus verwierp, was dit desastreus.

A DOCTOR’S VISIT

Most stigmatics were visited by doctors from early on in their lives. Before their stigma-
tisation, they had been sick for many years and doctors would try to heal them, unsuc-
cessfully. In many cases, other doctors were called upon when the stigmata occurred. 
Physicians showed an interest in the exceptional medical cases, or in some cases local 
governments or Church authorities asked doctors to examine the wounds. The Church 
authorities wanted to know if the wounds were of (super)natural or human origin be-
fore they decided whether or not to support the stigmatic. The public authorities were 
afraid of the disturbance they believed a stigmatic could cause and hoped to dismiss 
them as frauds with the help of a medical report. In either case, the stigmatic was sub-
jected to a medical examination. Physicians observed the stigmatic over an extended 
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period, sometimes at home, sometimes in a closed setting such as a hospital. Several 
conclusions – or a combination of conclusions – were possible: the stigmata were natu-
ral, were the result of a divine intervention, were diabolical, or were the result of fraud. 

Medical science developed rapidly in the nineteenth and twentieth centuries. 
When doctors made statements about the nature of the stigmata they relied on the 
latest methods, concepts and instruments. By showcasing their professionalism, their 
conclusions were deemed convincing. It is important to note that this period was 
marked by competing ideas about medicine. For example, in the nineteenth century 
some physicians referred to the humoral system when they tried to cure stigmatics 
via bloodletting. At the same time, new methods were being developed; an example 
is mesmerism, or animal magnetism, which considered sickness to be the result of a 
disturbance of the fluidum, or natural force, surrounding all living beings. Mesmerists 
could bring people into a somnambulistic condition, a sort of sleeping state, which 
they claimed gave them access to a higher knowledge about the world, just as spirit-
ists would do later in the century. It was an accepted method in medical circles, and 
because of their higher knowledge, some mesmerists claimed to have found a natural 
cause for the stigmata, whilst others believed in divine intervention. 

Other examples of developments in medicine during the later nineteenth century 
are psychiatry and psychology. Some psychiatrists regarded the stigmata as indicative 
of hysteria. Other doctors believed in a supernatural explanation. They stressed the tim-
ing of the appearance of the stigmata, arguing the significance of the fact that the bleed-
ing started on days that had religious relevance, for example during Lent or on Good 
Friday. Some doctors experimented on stigmatics. They tried to reproduce stigmata to 
see whether they could be produced by human hands, and tested whether stigmatics 
were able to feel pain when they were in a state of ecstasy. The conclusion of a medical 
commission had a huge impact on the lives of stigmatics: when medical professionals 
acknowledged the work of a divine hand, the stigmatic saw their spiritual fame grow; 
when they rejected them as fraudulent or sick, stigmatics lost their credibility.
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Verband met bloedsporen van Palma Matarrelli. Oria, Museum van Sant’Annibale Maria Di Francia. 
Bandage with traces of blood of Palma Matarrelli. Oria, Museum of Sant’Annibale Maria Di Francia.
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De ‘Notificazione’ hier afgebeeld is de veroordeling van de Romeinse abdis Maria Agnese Firrao (tweede helft 
van de achttiende eeuw - 1855). Op 14 februari 1816 verklaarde de Commissievoorzitter van het Vaticaan dat 
Firrao’s ‘stigmata, visioenen, openbaringen, extases, verschijnen en goddelijke deugden’ niets anders waren 
dan ‘voorwendsel, misleiding en fictie’. Notificazione di affettata santità. Rome, Archief van de Congregatie voor de 
Geloofsleer, S.O., Stanza Storica B 7 a 1, n. 1. 
The example shown here relates to the Roman Abbess Maria Agnese Firrao (second half of the eighteenth 
century-1855). On 14 February 1816 the Commissioner of the Holy Office declared that her ‘stigmata, visions, 
revelations, ecstasies, apparitions and divine graces’ were nothing but ‘deception, falsehood and fiction’.
Notificazione di affettata santità. Rome, Archive of the Congregation for the Doctrine of the Faith, S.O., Stanza Storica 
B 7 a 1, n. 1.
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HET EINDOORDEEL? 

De reactie van het Vaticaan op gestigmatiseerden en, bij uitbreiding, op populaire de-
voties kan worden herleid tot twee perspectieven. Als het verdict negatief was, ver-
scheen een ‘Notificazione di affettata santità’ (Melding van geveinsde heiligheid): een 
publieke veroordeling waarmee de Generale Commissie van het Vaticaan te kennen 
gaf dat de persoon in kwestie schuldig werd bevonden aan het veinzen van heiligheid. 
Als er tijdens het leven van de gestigmatiseerde geen bezwaren werden geopperd en 
de dienaar Gods na het overlijden het canonisatieproces met glans doorstond, werden 
zijn of haar deugden officieel erkend in een pauselijke bul, gepubliceerd in de Acta 
Apostolicae Sedis.

De misdaad, geveinsde heiligheid, en de categorie van ‘aspirant-heiligen’ ont-
stonden beide op het Iberische schiereiland, op het einde van de zestiende eeuw. In de 
jaren 1630 bereikten ze Italië. Ook in de negentiende en twintigste eeuw zijn hiervan 
voorbeelden terug te vinden. Het verdict heeft een gestandaardiseerde vorm. Het ma-
nifest vangt aan met een korte voorgeschiedenis van de valse heilige. Daarbij gaat de 
aandacht vooral naar zijn of haar nagebootste graties, zoals de stigmata. Nadien volgt 
een samenvatting van het onderzoek, met een relaas van hoe de misdaad werd ontdekt 
of met een bekentenis van de beschuldigde. Daarna volgt de strafuitspraak. Het docu-
ment eindigt met een oproep van de paus aan de geloofsgemeenschap. Die wordt uit-
genodigd om elke vorm van devotie, gericht aan de oplichter, te beëindigen op straffe 
van excommunicatie. De aankondiging werd gedrukt door de ‘Stamperia Camerale’, 
het officiële persagentschap van het Vaticaan, en vervolgens aan de ingang van de 
voornaamste kerken in Rome opgehangen. Sommige namaakheiligen die zo werden 
gestraft, waren gestigmatiseerden.

De kerk beslist niet alleen wie valse heiligen zijn, maar verkiest ook ‘ware’ hei-
ligen. Vanaf 1865 verscheen maandelijks het belangrijkste nieuws van het Vaticaan in 
zijn officiële maandblad, de Acta Apostolicae Sedis. Eén van de meest spraakmakende 
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secties betreft de dienaren Gods en de voortgang in hun canonisatieprocessen. Bij de 
afronding van zo’n proces promootte de Acta de nieuwe heilige in de katholieke wereld. 

Ook al velt het Vaticaan geen oordeel over de oorsprong van de wonden, het 
heeft wel al een aantal individuen opgenomen in de rangen van de zaligen en heiligen 
van wie gezegd wordt dat ze de wonden droegen. Het staat dan ook het aanbidden via 
devotionele objecten toe na het proces van zaligverklaring. Het wijdverspreide gebruik 
van beelden bij zulke devoties stamt uit de oudheid, en was nog steeds populair in de 
negentiende en twintigste eeuw. Het toont hoe een populaire devotie aan de hand van 
materiële objecten doorleeft tot op vandaag.

THE FINAL VERDICT? 

The Vatican response to stigmatics and popular cults tout court can be summed up in 
two perspectives. If the response was negative, it was reflected in the ‘Notificazione di 
affettata santità’ (Notification of pretended holiness): the public announcement with 
which the General Commissioner of the Holy Office announced the sentence against 
those found guilty of false claims to sanctity. If, on the other hand, no objections were 
raised during the lifetime of the stigmatic and the servant of God passed through the 
process of canonisation after their death, the heroic nature of their virtues was offi-
cially recognised through a papal bull published in the Acta Apostolicae Sedis.

The crime of pretended holiness and the category of ‘aspiring saints’ were 
constructed in the Iberian peninsula at the end of the sixteenth century and spread 
through Italy from the 1630s onwards. Some examples were also witnessed in the nine-
teenth and even in the twentieth century. It followed a standard format. The mani-
festo began by summarising the history of the false saint, with particular attention 
for his or her false graces and stigmata where present. It then went on to describe 
the investigative process, the discovery of the deception or the mystic’s confession, 
and the sentence imposed by the Holy Office. Finally, through the Pope’s disposition, 
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Cover van de Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale, 24 (1932) en een devotieprent van Gemma Galgani (gecanoni-
seerd in 1940). Antwerpen, Ruusbroecgenootschap.
Cover of the Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale, 24 (1932) and a devotional card of Gemma Galgani (canonized 
in 1940). Antwerp, Ruusbroec Institute.
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devotees were instructed to cease all forms of worship directed towards the offender, 
on pain of excommunication. The announcement, printed by the ‘Stamperia Camerale’ 
of the Holy See (the official Vatican media agency), was affixed in the doorways of the 
main Roman churches. Among the aspiring saints punished in this way, there were 
also some stigmatics.

In addition to investigating false saints, the Church was also involved in elect-
ing ‘true’ saints. Starting in 1865, the most important news from the Vatican Curia was 
transcribed each month in the Acta Apostolicae Sedis, the official gazette of the Holy 
See. Among the most notable sections was one concerning the servants of God and the 
advancement of their cause of canonisation. Its main purpose, especially after the elec-
tion, was to spread the fame of the saint and make their holiness known throughout 
the Catholic world.

Even when the Church did not itself make a pronouncement regarding the na-
ture of the stigmata of its canonised saints, therefore, it did include some individuals 
who allegedly bore the stigmata among the blessed and saints and allowed their ven-
eration with devotional objects after the process of beatification. As a notable example, 
devotional practices and the spread of statues was a phenomenon with ancient origins 
which was still in vogue in the nineteenth and twentieth centuries. The wide dissemi-
nation of these statues shows how popular devotion continues through material ob-
jects such as these right up to the present day. 
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Devotiebeeldjes van gestigmatiseerden. Kortenaken, Museum voor Volksdevotie. 
Devotional statues of stigmatics. Kortenaken, Museum of Popular Devotion.
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THE ANATOMY OF DEVOTION

Ik kwam voor het eerst in contact met het verhaal van zuster Rumolda Van Beek toen 
ik nog op de middelbare school zat, dankzij mijn lerares geschiedenis. Het verhaal 
bleef me fascineren, en naarmate dat ik ouder werd, dacht ik er nog vaak aan terug. 
Het is pas veel later, toen ik het echt ben beginnen onderzoeken, dat de gelaagdheid 
duidelijk werd.

Een van de meest interessante aspecten van het fenomeen van de stigmata, 
is dat het niet louter individueel ervaren wordt. De effecten en emoties resoneren in 
meervoudsvorm en worden gevoeld door een hele groep mensen. Het is een korte rim-
peling in de tijd die het onvatbare gevoel van geloof tastbaar maakt. Het haast enge 
aspect schuift men aan de kant, en we observeren het van een afstand. We geven een 
fysieke vorm aan God en lijden. We bestuderen, we kijken en we gaan in dialoog. Op 
een zelf bepaald tempo.

Maar deze korte fragmenten in de tijd overleven veelal enkel in verhalen, sa-
gen en ideeën. In beelden. Die laatste worden bewaard en getoond. Maar richten zich 
vooral terug op het metafysische aspect, het tastbare gaat men opnieuw uitvergroten 
naar het ongrijpbare. Bloeddoekjes worden verknipt in kleine stukjes en verkocht als 
relieken. Nieuwe kerkramen worden geplaatst. Doodgewone mensen krijgen mirakels 
toegeschreven en worden heilig verklaard.

De fotografische methode is sinds haar ontstaan steeds gebruikt om bepaalde 
gebeurtenissen, plaatsen of objecten te bestuderen en te documenteren. De objectivi-
teit van het medium werd gewaardeerd. In een hedendaagse context is er echter een 
ander standpunt dat primeert, waar de natuurlijke aard van het medium om de ware 
aard van het onderwerp bloot te leggen, gemaskeerd, aan de kant geschoven, of gema-
nipuleerd wordt. We verwachten dan ook niet meer dat een beeld de waarheid toont. 
We accepteren wat er wel en niet getoond wordt.
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In deze reeks probeer ik een brug te slaan tussen de verschillende fasen in het 
verhaal van zuster Rumolda. Het standpunt is een stilstaand moment in de tijd. Het 
tonen van zaken, taferelen en verhalen die normaal niet getoond worden en het geheel 
maken van de verhalen die rond haar persoon zijn ontstaan. Door de grenzen van de 
fotografie op te zoeken en te verkennen, wil ik onderzoeken hoe het medium en wat 
het medium eigen maakt, zich verhouden tot het vertellen van dit verhaal en het te 
vertalen naar een wereld die uit beelden bestaat. 

Door de objecten die ooit aan zuster Rumolda toebehoorden, en eveneens de 
plaatsen waar het verhaal plaatsvond te documenteren, wil ik een gedecentraliseerde 
verhaallijn opzetten. Hier gebeurt alles tegelijk, in een ruimte. Wanneer in werkelijk-
heid het verhaal meer dan een eeuw in beslag neemt. Ik nodig de kijker uit om zijn of 
haar eigen tijdlijn te maken. 

Elementen in de beelden, zoals flits, vermenigvuldigbaarheid, afwezigheid, af-
stand en isolatie, maken allemaal deel uit van de weg die de kijker aflegt.

Jeroen Vranken

THE ANATOMY OF DEVOTION

I first learned about the story of Sister Rumolda Van Beek when I was still at school, 
through my history teacher. The story always fascinated me. But it was only later that 
I discovered the many layers that this story has. One of the most interesting aspects of 
the phenomenon of stigmata is that it is something that is not just experienced by the 
individual concerned. The ecstatic effects resonate and multiply across a wider group. 
They create a brief shimmer of light in time, which renders the unfathomable emotion 
of belief physical. Its eerie aspect is ignored, observed from a distance. The idea of God 
and suffering is conjoined, solidified, to be studied, to be observed and to be engaged 
with, each at his or her own pace.
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But these brief fragments of time survive almost exclusively in stories, in ideas; 
or in images. They are curated and exhibited. There they tend to focus once again only 
on the metaphysical aspect, where the ‘solidification’ is again a means of making the 
unfathomable real. Bandages used to wrap the wounds are cut up into multiple frag-
ments and sold as relics. Commemorative windows are installed, common people are 
acknowledged as performers of miracles and declared saints.

Photography has always been used to study and document certain events, 
spaces or objects. It was valued for its objectivity. In a contemporary context we see a 
paradigm shift, whereby the ability of the medium to lay bare the true meaning of the 
subject is masked, manipulated or discarded. We no longer expect images merely to 
portray truth; there is an acceptance of what is shown – and what is not. 

In this series I aim to bridge the gap between the different phases of the story of 
Sister Rumolda. The viewpoint is a snapshot in time, showing the things that are not 
shown or seen, and once again solidifying the idea and the stories that exist around 
her. Exploring the boundaries of photography, I seek to investigate how the nature of 
the medium can relate to the translation of the story into a world of images.

By documenting the objects that are still in existence, and the different locations 
where the events took place, I am seeking to establish a decentralised storyline where 
everything appears to happen at one time, in one space, whereas in reality it spans a 
period of more than a century. The viewer is invited to curate his or her own timeline.

Elements such as flash, multiplication, absence, distance and isolation are all 
part of the journey on which the viewer embarks. 

Jeroen Vranken
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