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Het zalig lijden van Dora Visser (1819-1876)

Veter Nissen

In maart en in september 2005 was de negentiende-eeuwse Gelderse 
vrouw Dorothea Visser tweemaal hoofdpersoon in een korte mediahype. 
Aanleiding tot de hype was de opening op 22 maart en de afronding op 
12 september van een kort diocesaan proces ter beoordeling van een ge
nezing die werd toegeschreven aan de voorspraak van Dorothea — of kort
weg Dora -  Visser. Niet alleen kerkelijke bladen en websites besteedden 
er aandacht aan, maar Dora was ook even nieuws in het NOS- en het 
RTL-journaal, in landelijke en regionale dagbladen en in de actualiteiten
rubriek van TV Gelderland. Heiligen en hun wonderen weten de nieuws
gierigheid van de media kennelijk gemakkelijk te prikkelen. Zij spreken 
iets aan wat ook in een door ontkerkelijking en secularisering getekende 
cultuur resistent blijkt te zijn: de fascinatie door het sacrale, het heilige of 
bovennatuurlijke dat in die heiligen en hun wonderen lijkt in te breken in 
onze natuurlijke en alledaagse bestaanswerkelijkheid.

Volgens de speciaal voor het onderzoek ingestelde diocesane recht
bank, die namens de aartsbisschop van Utrecht werd voorgezeten door de 
Vlaamse priester en pastoraaltheoloog Stefaan van Calster, ging het in het 
onderzochte geval ook inderdaad om een wonder, althans om een volgens 
de huidige stand van de medische kennis onverklaarbare genezing. De 
rechtbank kwam tot die conclusie na het horen van de genezene, van de 
artsen die hem hebben behandeld en van nog twee onafhankelijke me
disch deskundigen.1 Over het wonder zelf werden door de rechtbank en 
het aartsbisdom geen mededelingen gedaan; het wordt vooralsnog als ver
trouwelijk beschouwd. Maar bekend is wel dat het zou gaan om een man 
uit het Gelderse Hengelo, die in 1999, na vaker bij het graf van Dora Vis
ser in Olburgen gebeden te hebben, op onverklaarbare wijze van een le
venslange invaliditeit zou zijn genezen. Die invaliditeit zou erin bestaan 
hebben dat hij door een heupafwijking kreupel was en alleen met kruk
ken kon lopen. Die krukken heeft hij nu niet meer nodig. Dora heeft hem 
ervan bevrijd.

1 ‘Rechtbank gaat wonder Dora Visser onderzoeken’ en ‘Diocesane rechtbank sluit on
derzoek naar medisch onverklaarbare genezing’, Rkkerk.nl 3 (2005) 213 en 543.
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Dora’s fama sanctitatis
Eiseres in het proces was de Stichting Vrienden van Dora Visser, die sinds 
enkele decennia ijvert voor de bevordering van de devotie tot de gestig
matiseerde vrouw en die streeft naar erkenning van haar betekenis, met 
name door middel van een kerkelijke zaligverklaring. Dat de weg daarheen 
op het diocesane niveau — dat altijd nog gevolgd wordt door een proces op 
Romeins niveau — nu geopend is met een onderzoek naar het wonder, is 
merkwaardig. Doorgaans is het onderzoek naar de authenticiteit van een 
of meer wonderen namelijk juist de afsluiting van het diocesane gedeelte 
van de procedure die moet leiden tot een zaligverklaring.2 Aan het proces 
over de wonderen gaan normaliter twee andere processen vooraf, namelijk 
het proces over het leven en de deugden van de kandidaat-zalige en het 
proces over de fama sanctitatis. Het eerste proces vooral kan tijdrovend zijn, 
want er dient ten behoeve daarvan een wetenschappelijk verantwoorde 
biografie van de kandidaat geschreven te worden. Ook is het sinds de in
structie van 1939 voor de in 1930 ingestelde historische sectie van de Con
gregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen gebruikelijk geworden een 
editie te maken van alle relevante historische documenten.3 Bovendien die
nen alle geschriften van de kandidaat op hun rechtzinnigheid onderzocht 
te worden. Dat laatste is in het geval van Dora Visser een sinecure, want zij 
heeft geen enkel geschrift nagelaten; zij kon zelfs niet eens schrijven. Haar 
enige tekst was haar gestigmatiseerde lichaam en over de interpretatiever
schillen rond die tekst zal het navolgende vooral handelen. Het onderzoek 
naar de fama sanctitatis, dus naar de roep van heiligheid, moet de vere- 
ringsgeschiedenis en vereringspraktijk in kaart brengen. Het moet in zeke
re zin aantonen dat er draagvlak voor een zaligverklaring gevonden kan 
worden in een bestaande praktijk van verering door het gelovige volk.

Dat de volgorde van de processen, zoals nu in het geval van Dora Vis
ser, wordt omgedraaid en het wonderproces voorafgaat aan die over het 
leven en de verering, is niet uitgesloten, maar wel heel ongebruikelijk. 
Wat tot dit besluit heeft geleid, weet ik niet. Mogelijk heeft het aartsbis
dom de ijverige stichting een hart onder de riem willen steken door te 
beginnen met een proces dat in enkele maanden afgerond kon worden 
en ook kans op succes maakte. De andere twee processen zijn een stuk 
ingewikkelder, dat over het leven door de beperktheid en eenzijdigheid 
van het bronnenmateriaal — ik kom daar uitvoeriger op terug — en dat 
over de verering doordat eigenlijk pas vanaf 1965 van een beperkte vorm

2 B. Lauvrijs, Zalig- en heiligverklaringen. Damiaan en anderen. Historiek, spiritualiteit en pro
cedure (Brugge 1995) 93.

3 Lauvrijs, Zalig- en heiligverklaringen, 69-70 en 86-88.
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van verering sprake is.4 Aan 
die beperkte vorm van vere
ring is vanaf het overlijden 
van Dora in 1876 bijna een 
eeuw van stilte voorafge
gaan. Die afwezigheid van 
verering hoeft niet te bete
kenen dat het proces kans
loos is. Er zijn meer gevallen 
bekend van zaligen en heili
gen uit het verleden die lan
ge tijd in vergetelheid waren 
geraakt, maar die door een 
toeval, bijvoorbeeld het te
rugvinden van de stoffelijke 
resten, weer in de aandacht 
kwamen en vervolgens voor
werp van verering werden.

In het geval van Dora Vis
ser was het te r u g g e v o n d e n --------------------------------------------
reliek haar levensbeschrij- Graf van Dora Visser te Olburgen. Foto: Stich- 
ving, een in kaftpapier ver- ting Vrienden van Dora Visser, 
pakt dik ingebonden schrift, 
dat eind 1964 door de toen
malige pastoor Kitselaar van Olburgen aan een journalist in handen werd 
gegeven. Die journalist, Bert Kerkhoffs, was op zoek naar een correspon
dent in Olburgen voor de regionale krant. Hij had van een wethouder van 
de gemeente Steenderen gehoord dat men in Olburgen ontevreden was 
over de krant omdat er nooit iets over het eigen dorp in stond. Daarom 
ging Kerkhoffs op zoek naar een plaatselijke medewerker, en zo kwam hij 
terecht bij de pastoor. Toen deze hem niet meteen kon ontvangen, maakte 
hij eerst een wandeling door Olburgen, kwam op het kerkhof en zag daar 
het graf van Dorothea Visser met op het witte kruis het opschrift ‘33 jaren 
lang tot aan haar dood droeg zij de wondeteekenen des Heeren in haar li
chaam’. Terug in de pastorie vroeg hij pastoor Kitselaar naar de vrouw, en 
deze haalde het manuscript uit 1876, begonnen op de dag van het overlij
den van Dora, 12 juli, te voorschijn. Bert Kerkhoffs kreeg het enkele weken

4 Voor het proces over het leven en de deugden van Dora Visser werden in 2006 door 
het aartsbisdom de eerste voorbereidingen getroffen: de mogelijkheid werd onder
zocht om een wetenschappelijk verantwoorde biografie te laten schrijven.
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te leen en schreef een reeks van drie grote artikelen, die op donderdag 4, 
vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 1965 in alle edities van De Gelderlander ver
schenen. Meteen in het met die zaterdag begonnen weekeinde was er een 
grote toeloop op het kerkhof van Olburgen. Er werden veel bloemen op 
het graf van Dora geplaatst. De artikelen van Kerkhoffs werden overgetypt 
en in fotokopie verspreid. Vanaf dat moment was er een gestage stroom van 
belangstelling voor Dora Visser. Er werd een Stichting Vrienden van Dora 
opgericht, die jaarlijks een nieuwsbrief uitbrengt. Van oktober 1991 tot fe
bruari 1992 was er een tentoonstelling over Dora in het museum ‘De 
Roode Tooren’ in Doesburg. Bij die gelegenheid verscheen ook een vlot ge
schreven boekje over Dora Visser van de hand van Bert Kerkhoffs en be
steedde het televisieprogramma ‘Van gewest tot gewest’ aandacht aan Dora 
Visser.5 Tien jaar later, in 2001, wijdde het programma ‘De Geschiedenis- 
bus’ van TV Gelderland eveneens een hele uitzending aan Dora Visser bij 
gelegenheid van haar 125ste sterfjaar. Het proces rond het wonder voor de 
diocesane rechtbank dit jaar was het voorlopige hoogtepunt in de nu veer
tigjarige vereringsgeschiedenis van Dora Visser.

Stigmata: echt of vroom bedrog?
De overheersende vraag in de mediabelangstelling voor Dora Visser is die 
naar de echtheid van de wondtekenen en de andere bijzondere verschijn
selen die zich in haar leven zouden hebben voorgedaan. Is het echt of is 
het vroom bedrog? Dit is ook de vraag die een belangrijk deel van het on
derzoek naar stigmatisatie overheerst. Sinds het experimentele onderzoek 
van enkele Amerikaanse medici en psychologen uit de jaren zestig van de 
twintigste eeuw overheerst in de wetenschap de psychogene verklaring 
van het fenomeen. Een sterke identificatie met het lijden van Christus, zo 
bleek uit dat onderzoek, kan somatische verschijnselen veroorzaken, zoals 
bloedblaren en symptomen van de bloedvlekkenziekte. Ook is aange
toond dat stress de bloedstollingsgraad kan beïnvloeden. Ten slotte kun
nen impulsen vanuit het centrale zenuwstelsel het gedrag van het bloed 
sturen en bijvoorbeeld ervoor zorgen dat rode bloedlichaampjes bij de 
uiteinden van de haarvaatjes door het huidweefsel heen dringen. Daarmee 
lijkt het fenomeen van de stigmatisatie een verklaring gevonden te hebben 
uit een combinatie van fysiologische en psychologische factoren.6 Er zijn

5 B. Kerkhoffs, Het mysterie Dora Visser, een Oost-Gelderse gestigmatiseerde, heilige of hyste
rica? (Doesburg 1991). Voor een aantal gegevens uit de vereringsgeschiedenis van 
Dora, zie J. Eijt, ‘Olburgen’, in: P.J. Margry en Ch. Caspers (red.), Bedevaartplaatsen in 
Nederland, 1: Noord- en Midden-Nederland (Hilversum/Amsterdam 1997) 606-608.

6 Zie de korte samenvatting bij B. Grom, ‘Stigma, Stigmatisation 3. Medizinisch-psycho- 
logisch’, in: Lexikon für Theologie und Kirche 9 (Freiburg etc. 2000) 1005.
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ook onderzoekers die geval
len van stigmatisatie voor 
een combinatie van autosug
gestie en automutilatie hou
den: de gestigmatiseerde 
denkt de wondtekenen te 
hebben ontvangen, maar 
heeft feitelijk, bewust of on
bewust, zichzelf verwond.
De Nijmeegse dermatoloog 
J. Mali concludeerde in 
1976, bij het eeuwfeest van 
het overlijden van Dora Vis
ser, iets dergelijks voor haar 
casus. Haar wondtekenen 
waren volgens hem opzette
lijk aangebrachte beschadi
gingen van de huid; het 
bloed was van buitenaf op
gebracht; Dora Visser was 
een pseudo-gestigmatiseerde, 
een geval van al dan niet 
vroom bedoeld bedrog.7

De vraag naar de echtheid van de wondtekenen van Dora Visser zal ik 
niet stellen. Ik zou haar ook niet kunnen beantwoorden, om twee eenvou
dige redenen: ik mis de benodigde medische kennis om de vraag zelfs maar 
goed te kunnen stellen, en bovendien is van de wondtekenen van Dora 
niet meer over dan wat bloedresten op haar witte mutsje, dat tegenwoor
dig in het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen wordt be
waard, bloedresten waarvan trouwens bij een onderzoek door het 
gerechtelijke laboratorium te Rijswijk in 1977 — op verzoek van professor 
Mali — de echtheid en de menselijke herkomst is vastgesteld.8 Maar ik vind 
de vraag naar de echtheid ook niet zo belangrijk. Belangrijk vind ik wat de 
wondtekenen voor haar en voor haar omgeving betekenden. Op die vraag, 
ruimer gezegd op de vraag hoe haar lichaam fungeerde als te interpreteren

7 J.W.H. Mali, ‘Wondere wonden. Enige beschouwingen over stigmatisatie naar aanlei
ding van “de gewondmerkte van Gendringen”, Dorothea Visser (1819-1876)’, Jaarboek 
van het Katholiek 'Documentatie Centrum 7 (1977) 55-70.

8 Mali, ‘Wondere wonden’, 69; wel was het mensenbloed vermengd met een andere 
substantie.

Het mutsje van Dora Visser, waarop een krans van 
bloedvlekken te zien is. Collectie KDC, Nijmegen.
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tekst, wil ik in het navolgende ingaan. Stigmata vormen namelijk een bood
schap, een hardnekkige tekst. Hardnekkig zijn ze doordat ze als wonden 
therapieresistent zijn, maar ze zijn ook hardnekkig voor degene die hun 
boodschap wil lezen. Ze spreken namelijk een ogenschijnlijk eenvoudige 
tekentaal. Er worden vier vormen van stigmata onderscheiden: imitatief 
zijn de wondtekenen die de kruiswonden van Christus nabootsen, figura
tief zijn de wonden in de vorm van een kruis of een hart (een fenomeen 
dat zich ook bij Dora voordeed), epigrafisch zijn de wondtekenen die let
ters of tekens vormen en annulair zijn ten slotte de wondtekenen die ring
vormig zijn en die gelezen willen worden als uitdrukking van het mystieke 
huwelijk tussen de gestigmatiseerde en Christus. Dat huwelijk is er door
gaans een van een vrouwelijke partner. De naar schatting 450 tot 500 ge- 
stigmatiseerden — waaronder een zestigtal gecanoniseerden -  die uit de 
geschiedenis van het christendom bekend zijn, zijn voor het overgrote deel 
vrouwen.9 Van de weinige gestigmatiseerde mannen — hooguit veertig — is 
Franciscus van Assisi het oudste voorbeeld en de Italiaanse kapucijn Padre 
Pio, in 1968 overleden en in 1999 zalig en in 2002 heilig verklaard, het 
jongste en wellicht ook meest bekende voorbeeld. Maar in ruim negentig 
procent van de gevallen van stigmatisatie zijn vrouwen de dragers van de 
wondtekenen.10 Daaronder zijn bekende namen als die van Catharina van 
Siena, Anna Katharina van Emmerick, Gemma Galgani en, recenter, The- 
rese Neumann — in Beieren beter bekend als Resl von Konnersreuth — en 
Marthe Robin, de Franse stichteres van de Foyer de Charité. Dora Visser 
past in deze indrukwekkende reeks van vrouwen. Het gegeven dat de stig
matisatie een vrijwel uitsluitend vrouwelijk verschijnsel is, kan niet zonder 
betekenis zijn voor de duiding van het fenomeen.

Dora’s leven: van onzalig tot zalig lijden
Het is nuttig eerst in grote lijnen kennis te maken met de levensgeschie
denis van Dora Visser.11 Johanna Dorothea Visser werd op 28 september 
1819 geboren in Gendringen, in een arme volksbuurt met de bijnaam ‘De 
Klep’, als middelste in het gezin van negen kinderen van de dagloner Derk 
Visser en zijn veertien jaar jongere vrouw Anna Hamerslag. Vader Derk

9 Voor overzichten, zie I. Wilson, Stigmata (San Francisco 1989), en J. Bouflet, Lesstig- 
matisés (Parijs 1996).

10 Voor deze aantallen, zie onder meer O. Weiss, ‘Seherinnen und Stigmatisierte’, in: I. 
Götz von Olenhusen (Hrsg.), Wunderbare Erscheinungen. Frauen und katbolische Fröm- 
migkeit im 19. und 20. Jahrhundert (Paderborn etc. 1995) 51-82, vooral 52.

11 Een korte levensbeschrijving biedt ook A. Driessen, ‘Dora Visser 1819-1876, gestig
matiseerde’, in: J.A.E. Kuys (red.), Biografisch Woordenboek Gelderland. Bekende en onbe
kende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis II (Hilversum 2000) 108-110.
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kon niet schrijven. Ook Dora ging maar een paar jaar naar school. Zij leer
de wel lezen, maar niet schrijven. Toen ze twaalf jaar was geworden en 
haar eerste communie had gedaan, toen ook een rite de passage naar de 
wereld van de arbeid,12 ging ze werken bij een boer in Netterden, op vier 
kilometer van haar ouderlijk huis op De Klep. Daar werd ze in de stal 
door een koe tegen haar rechterbovenbeen geschopt, met een grote, die
pe wond als gevolg. Deze wond dwong haar langere tijd het bed te hou
den. Toen ze weer ging werken, nu bij een boer in Megchelen, bij wie ze 
ook in de kost ging, sprak ze tegen de boerin over haar beenwond. Deze 
schakelde een arts in en daarmee begon een periode van pijnlijke behan
delingen: om verdere uitbreiding en ontsteking van de grote wond te 
voorkomen, moest zij om de vier of vijf weken uitgebrand worden. Deze 
behandeling had tot gevolg dat Dora vanaf haar zeventiende aan een 
blaasverlamming leed. Zij moest tweemaal daags door de huisarts gehol
pen worden met plassen. Dat gebeurde door middel van katheteriseren, 
een behandeling die zij als zeer vernederend heeft ervaren. Bijna acht jaar 
lang duurde dit leed, tot het geleidelijk vervangen werd door een ander, 
een zalig lijden: op vrijdag 1 december 1843 ontving de 24-jarige Dora 
Visser voor het eerst de wondtekenen van Christus, wonden aan haar han
den en voeten, een kruisvormig gezwel op haar borstbeen — een figuratief 
stigma dus — en een bloederige krans rond haar hoofd. Deze wonden zou
den voortaan elke vrijdag bloed afscheiden. Op vrijdag 9 februari 1844 
voorspelde Dora dat zij de hulp van de dokter binnenkort niet meer no
dig zou hebben, en een week later, op vrijdag 16 februari 1844, was het zo 
ver: de blaasverlamming trok weg en Dora kon weer zonder de hulp van 
anderen plassen. Vijf weken later, op vrijdag 21 maart 1844, was de blaas
verlamming volledig verdwenen. Daarmee was niet al het lijden van Dora 
ten einde, want door de beenwond kon zij steeds moeilijker lopen en wer
ken. Noodgedwongen bracht zij veel tijd in bed door. Maar wel was het 
vernederende lijden van het katheteriseren verdwenen.

Het nieuws van de op vrijdag bloedende wonden van Dora Visser ver
spreidde zich snel en veroorzaakte opschudding. Kort daarvoor was in de 
Duitse grensstreek, in Rheede, de nodige publiciteit geweest rond een ge
stigmatiseerde, Johanna de Korte, die als een bedriegster ontmaskerd was. 
In een Duitstalig weekblad uit de grensstreek, de Gemeinnütziger Anzeiger,

12 P.J.A. Nissen, ‘Mobilizing the Catholic Masses through the Eucharist. The Practice of 
Communion from the mid-19th century to the Second Vatican Council’, in: Ch. Cas- 
pers, G. Lukken and G. Rouwhorst (red.), Bread ofHeaven. Customs and Pratices sur- 
rounding Holy Communion. Essays in the History ofLiturgy and Culture (Kampen 1995) 
145-164.
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was op 27 maart 1844 een artikel verschenen waarin hetzelfde gesugge
reerd werd ten aanzien van Dora Visser. Achter de ondertekening Dr. B. 
ging de arts dr. Bünninghausen uit Anholt schuil. Hij kreeg spoedig weer
woord van de huisarts die Dora Visser behandelde, J.B. te Welscher, en 
van de kapelaan van Gendringen, Arnold Herfkens. Dora had aangekon- 
digd op Goede Vrijdag van dat jaar weer te zullen bloeden. Van tevoren 
werden door de kapelaan en de huisarts witte doeken om de wonden ge
bonden. Ook werd Dora voortdurend bewaakt. En haar voorspelling 
kwam uit: op Witte Donderdag veranderden de blaren van Dora in krui
sen en rond middernacht begonnen zij te bloeden. De hele vrijdag kwa
men er bloeddruppels uit. s Middags was een samengedromde groep 
mensen daarvan getuige. Dr. Te Welscher bewaarde het gestolde bloed, 
dat hij bij elkaar op zes tot zeven ons schatte. Nu het proefondervindelij
ke bewijs van de echtheid van de bloedingen geleverd was, nam ook Te 
Welscher de pen ter hand en schreef een zowel in het Duits als in het Ne
derlands verschenen brochure ter verdediging van Dora Visser, De ge- 
wondmerkte van Gendringen P

Dora was genezen van haar blaasverlamming en begon nu zelf ook an
deren te genezen: dokter Eschweiler, een vroegere huisarts van Gendrin
gen, die haar behandeld had, en zuster Francisca, de overste van de 
zusters franciscanessen uit Aken, die haar enkele malen bezocht had. Die 
genezingen vonden plaats door het gebed van Dora en doordat zij de pij
nen van de andere personen op zich nam.

In de publiciteit werd het echter rustig rond Dora. Dat kwam ook 
doordat de personen die haar in 1844 in bescherming hadden genomen, 
van het toneel verdwenen. Kapelaan Herfkens werd pastoor van Terborg, 
dokter Te Welscher vertrok, en pastoor Nijkamp van Gendringen werd 
deken van Groenlo. Zijn opvolger als pastoor, H.J. Harperink, liet zich lie
ver niet in met Dora. In 1853 kreeg Harperink echter een neomist als ka
pelaan naast zich, Teus (Antonius) Kerkhof, 28 jaar oud, juist dat jaar in de 
kapel van het seminarie Warmond tot priester gewijd door de semina- 
rieprofessor Van Vree, die enkele maanden daarvoor bisschop van Haar
lem was geworden. Kapelaan Kerkhof had grote belangstelling voor Dora, 
werd al snel haar biechtvader en vertrouweling, bracht haar dagelijks de 
communie en begon aantekeningen over haar te maken. Er kwamen 
klachten bij de deken, de vroegere pastoor Nijkamp, en bij de aartsbis
schop van Utrecht, mgr. Joannes Zwijsen. Dezen gelastten Kerkhof in 
1859 om zijn bezoeken aan Dora te verminderen. Hij kon nu niet meer

13 J.B. te Welscher, De gewondmerkte van Gendringen (Doesburg 1844); Idem, Die Stigma- 
tisirtezu Gendringen (Borken 1844).
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dagelijks naar haar toe. Maar 
op 21 november 1859 genas 
Dora van de ziekte aan haar 
been die haar de laatste já
ren het bed deed houden.
Zij stond op, kleedde zich 
aan en kon weer lopen. Nu 
dus de kapelaan niet meer 
naar haar toe mocht, kon zij 
wel naar hem toekomen. De 
bloedingen van Dora waren 
inmiddels afgenomen: nog 
slechts op duie dagen begon
nen de wonden te bloeden, 
op Goede Vrijdag en op de 
twee kruisfeesten, 3 mei 
(feest van de kruisvinding) 
en 14 september (feest van 
de kruisverheffing). De kruis
vormige wond op haar borst 
bleef haar hele leven zicht
baar, zij het niet als bloederi
ge wond, ‘maar een weinig in 
de borst ingedrukt, overi
gens geheel glad en wit van 
kleur’, aldus Kerkhof.14

In 1861 werd kapelaan 
Kerkhof overgeplaatst naar Zieuwent. Van daaruit kon hij Dora nog steeds 
regelmatig blijven bezoeken. Dat deed hij ook gedurende de kleine drie 
jaar dat hij kapelaan in het Achterhoekse dorp was. Er werd door de gees
telijkheid van de regio evenwel druk op de aartsbisschop uitgeoefend om 
Kerkhof verder weg te benoemen. Dat gebeurde in september 1864: Kerk
hof werd weliswaar bevorderd tot pastoor, maar dan wel in het verre 
Kloosterburen, zo ongeveer de meest verwijderde parochie van het aarts
bisdom. Maar het kerkelijk recht liet de pastoor relatief vrij in de keuze 
van een huishoudster, mits zij maar ouder was dan dertig jaar, zoals door 
aartsbisschop Zwijsen nog eens recent onderstreept was.15 En dus ging 
Dora Visser mee naar Groningen, vergezeld van haar zus Johanna en van

14 De gestigmatiseerde Dorothea Visser (Olburgen 1996) 43.
15 J.W.M. Peijnenburg, }oannes Zwijsen, bisschop, 1794-1877 (Tilburg 1996) 219-221.

Fotoportret van Dora Visser op haar overlijdens- 
prentje, herdruk. Uitgave Stichting Vrienden van 
Dora Visser.

111



Peter Nissen

Hendrik Heusken of Huisken, een jongen die als pleegkind in het ouder
lijk huis van Dora was opgenomen. Kerkhof bleef acht jaar in Klooster
buren, tot hij in 1872 terugkeerde naar Gelderland, om pastoor te worden 
in Olburgen. Dora vergezelde hem ook naar de pastorie van Olburgen, 
waar ze de laatste vier jaar van haar leven doorbracht en op 12 juli 1876, 
56 jaar en tien maanden oud, overleed. Drie maanden later overleed ook 
haar zus Johanna, op 4 oktober, de feestdag van Franciscus, de eerste ge
stigmatiseerde uit de kerkgeschiedenis. Van Dora bleef niet meer bewaard 
dan een haarlok en enkele aanrakingsrelieken: stukjes stof die bij de bloe
dingen op vrijdag tegen haar wonden waren gedrukt, de communiedwaal 
die gebruikt werd toen kapelaan Kerkhof haar dagelijks thuis de commu
nie kwam brengen, en het mutsje dat zij droeg bij haar laatste bloeding, 
op het feest van kruisvinding, 3 mei 1876. Het bevindt zich allemaal in de 
collectie Dora Visser in het Katholiek Documentatie Centrum te Nijme
gen. Op de dag van haar overlijden begon pastoor Teus Kerkhof haar le
ven te boek te stellen.16 Maar aartsbisschop Andreas Schaepman hield 
publicatie van het levensverhaal tegen. Het manuscript van pastoor Teus 
Kerkhof bleef ruim 88 jaar verborgen, tot journalist Bert Kerkhoffs het 
eind 1964 in handen kreeg en hij het levensverhaal van Dora Visser ein
delijk brede bekendheid gaf.

De ontcijfering van Dora’s tekst: haar gestigmatiseerde lichaam 
Dora Visser staat, zoals gezegd, in een reeks van meer dan 400 gestigmati
seerde vrouwen uit de geschiedenis van het Westerse christendom. Waar
om zou het fenomeen van de stigmatisatie, dit zalige lijden, zich nu 
voornamelijk bij vrouwen hebben voorgedaan? Ik denk dat dit toch in 
hoge mate te maken heeft met het feit dat de christelijke en dan bijzonder 
de katholieke traditie vrouwen sterk identificeerde met hun lichamen. De 
identiteit van vrouwen werd sterker dan bij mannen bepaald door hun li
chamelijkheid, met Eva en Maria als polen: de verleidster en de moeder
maagd. Kort door de bocht gezegd: mannen hebben een lichaam en 
vrouwen zijn hun lichaam.

Sommige vrouwen, zoals Dora Visser, hebben van die sterke identifi
catie met hun lichaam een kracht gemaakt. Zij hebben de fixatie op het 
vrouwenlichaam vruchtbaar gemaakt door dat lichaam te laten spreken. 
Hun lichaam werd een tekst. God zelf sprak zich uit in hun lichaam door

16 Een transcriptie van het levensverhaal werd door de Stichting Vrienden van Dora Vis
ser uitgegeven: De gestigmatiseerde Dorothea Visser (Olburgen 1996). Eerder verscheen 
al een ingekorte en in hedendaagse spelling omgezette bewerking: De gewondmerkte Jo
hanna Dorothea Visser (1819-1876) (Olburgen 1994).
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verschijnselen als de wondtekenen. Het vrouwenlichaam werd daarmee 
een evidentie van het goddelijke. In de wondtekenen werd een boodschap 
van God gevisualiseerd en tot tekst gemaakt. Zoals mannen bijvoorbeeld 
als theologen, kerkleiders, mystici en predikanten teksten schreven over 
God, zo schreef God zelf zijn tekst in het lichaam van vrouwen. Mannen 
produceerden documenten over het sacrale, maar het gestigmatiseerde 
vrouwenlichaam was zelf een sacraal document. Zo is het ook Dora Vis
ser vergaan. Haar zieke en gebrekkige lichaam werd een geschrift, een 
tekst, een document. Het werd daarmee tot communicatiemiddel: het 
bracht een boodschap over. De goddelijke oorsprong van de wondteke
nen gaf tegelijk sacraal gezag aan die boodschap. De tekst was vanuit de 
hemel gelegitimeerd. En daarmee werd het lichaam ook instrument, 
machtsmiddel of wapen: het probeerde het gedrag van anderen te sturen 
en te beïnvloeden.

Maar hoe moet het gestigmatiseerde lichaam van Dora Visser dan als 
document gelezen worden? Met andere woorden: hoe moet de tekst geïn
terpreteerd worden? Zodra het vrouwenlichaam tot gewijde tekst is ge
worden, betreedt het een arena van interpretaties. Enkele van die 
interpretaties, enkele lezingen dus van het gestigmatiseerde lichaam van 
Dora Visser, wil ik hier aanwijzen, zonder enige pretentie overigens van 
volledigheid.

Ik beperk mij daarbij tot lezingen vanuit het perspectief van Dora zelf, 
dus tot betekenissen die het gestigmatiseerde lichaam voor haar als sub
ject van de tekst gehad kan hebben. Ik onderscheid er drie.

Om te beginnen hebben de wondtekenen aan Dora Visser zelfrespect 
en identiteit gegeven. Dora beschreef zichzelf als kind op latere leeftijd te
genover kapelaan Kerkhof als een dagdromer. Zij was een gesloten kind. 
Bovendien had zij het stellige idee een onecht kind te zijn in het gezin 
waarin zij opgroeide. Dat zat haar hoog, want Kerkhof wijdt daar in zijn 
levensverhaal een heel aantal zinnen aan.17 Zij voelde zich kennelijk niet 
ten volle gewaardeerd en opgenomen in het gezin; zij had het idee ach
tergesteld te worden en er niet echt bij te horen. ‘[Zij] moest dikwijls ver- 
wijtingen hooren dat zij niet was als andere kinderen; men scholt haar dan 
uit voor dom en onwijs’, aldus Kerkhof in haar levensbeschrijving.18 Ook 
op school ondervond zij weinig respect. Zij werd vaak uitgelachen en ge
slagen. Haar beenwond versterkte dat idee nog: zij lag op bed, kon niet 
werken, bracht niets binnen. Ze was nutteloos, de nietsnut van het gezin, 
degene die alleen maar geld kostte en niets bijdroeg aan het armoedige ge

17 De gestigmatiseerde Dorothea Visser, 2 0.
18 De gestigmatiseerde Dorothea Visser, 16.
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zinsinkomen. De komst van de wondtekenen op 1 december 1843 maak
te een einde aan deze situatie van onbeduidendheid, aan dit gebrek aan 
zelfrespect. Dora werd een bijzondere persoon, zij was een uitverkorene 
van God, zonder dat zij zich daar zelf overigens nadrukkelijk op heeft la
ten voorstaan. Zo getuigt althans pastoor Kerkhof: ‘zij zelve wenschte niets 
zoo zeer, dan bij de wereld geheel onbekend, dan voor het oog der wereld 
geheel verborgen te zijn; zij voor zich zou gewenscht hebben, dat nooit 
menschelijk oog haar in dien toestand had aanschouwd, dat de wereld 
niet geweten had, dat dergelijk iets bij haar bestond’.19 Het effect van de 
wondtekenen was evenwel dat Dora bijzonder gevonden werd. Zij was ie
mand. Men kwam haar bezoeken, men wilde haar zien en spreken. Van 
ongezien werd zij gezien. God had met haar gedaan wat Maria in het Mag
nificat over zichzelf zegt: ‘Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste diena
res (...) Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn 
Naam’ (Lc. 1, 48-49).

De wondtekenen hebben nog een tweede betekenis voor Dora Visser. 
Zij hebben gezorgd voor een transformatie van haar lijden. Van schaamte
vol lijden werd dat een zalig lijden. De wondtekenen verlosten haar na
melijk van een ander lijden dat met grote schaamte omgeven was: de 
urineretentie die het nodig maakte dat Dora zich twee maal per dag door 
een man liet helpen bij het plassen. Zij heeft dat katheteriseren, zoals ge
zegd, als zeer beschamend ervaren. Zowel tegenover kapelaan Herfkens 
als later tegenover Kerkhof heeft zij zich daar onomwonden over uitgela
ten. De dokter moest haar twee maal per dag aanraken op een plaats waar 
zij dat vernederend vond, namelijk in haar schaamstreek. ‘Hare grootste 
smart’, aldus Kerkhof (overigens puttend uit de aantekeningen van Herf
kens), ‘was die van in haar zedelijk gevoel zoo dikwijls aan zulk eene be
handeling te zijn overgelaten.’20 Ook dokter Te Welscher zelf, degene die 
haar bij het katheteriseren had bijgestaan, zou in 1844 in zijn brochure 
over de gestigmatiseerde van Gendringen getuigen: ‘Dikwerf hoorde men 
haar zeggen, dat zij bereid was een grooter lijden op zich te nemen als zij 
slechts van hare bitter onaangename krankte mogt worden verlost.’ Dat nu 
gebeurde toen de blaasverlamming en de urineretentie in 1844 werden 
vervangen door de stigmatisatie: een groter, maar wel zalig lijden nam de 
plaats in van het bittere lijden dat zij daarvoor had ervaren. ‘Gewis deze 
kiesche zaak is eene bittere lijdensgeschiedenis geweest in haar leven’, no
teert Kerkhof over haar blaasverlamming, en de genezing ervan ‘verschaf
te haar zooveel troost dat zij al het overige lijden slechts als gering

19 De gestigmatiseerde Dorothea Visser, 10.
20 De gestigmatiseerde DorotheaVisser, 26.
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beschouwde in vergelijking van dit’.21 Schaamte en vernedering werden 
vervangen door zelfrespect en eerzaamheid. In plaats van schande bracht 
haar lichaam Dora Visser nu status: zij was een door God getekende.

Precies dit laatste gaf haar lichaam ook macht. Doordat haar lichaam 
door de stigmatisatie een goddelijk document, een gewijd geschrift was ge
worden, kon Dora Visser invloed uitoefenen op het gedrag van anderen. 
Zij heeft dat met name gedaan op het gedrag van de twee kapelaans die 
haar biechtvaders waren, eerst kapelaan Herfkens en later kapelaan Kerk
hof. Voor beiden is die invloed goed gedocumenteerd: voor Herfkens in 
een cahier met aantekeningen over Dora dat hij heeft nagelaten en voor 
Kerkhof in de levensbeschrijving van Dora die hij zelf na haar dood heeft 
geschreven. In het geval van Kerkhof is de invloed het sterkste. ‘De laat
ste drie en twintig jaren haars levens heb ik haar van zeer nabij gekend, 
bezat haar geheele vertrouwen; en was met de zielezorg over haar belast5, 
getuigt hij zelf in zijn levensbeschrijving van Dora.22 Wellicht was de neo
mist, zes jaar jonger dan Dora, ook het meest ontvankelijk voor haar in
vloed. Hij vertegenwoordigt het enthousiasme van de jonge priesters van 
juist na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, ge
dreven door een ultramontaanse vroomheid, vol ijver voor de katholieke 
zaak, niet wars van nieuwe devoties en verschijningen.23 Otto Weiss heeft 
voor het Duitse katholicisme van de negentiende eeuw laten zien dat voor 
jonge ultramontaanse priesters verschijnselen als de stigmatisatie welhaast 
het ‘wezen van het katholicisme’ representeerden.24

Aan Teus Kerkhof was een gestigmatiseerde parochiaan dus wel be
steed. Maar niet hij zou grote invloed op haar uitoefenen, het zou juist 
omgekeerd zijn. Uit de levensbeschrijving blijkt dat cruciale besluiten van 
Teus Kerkhof juist door Dora aangestuurd werden. Het was op haar ini
tiatief dat de kapelaan, Dora en haar zus Johanna op 21 november 1859, 
de feestdag van Maria Presentatie, toetraden tot de Derde Orde van Sint 
Franciscus. Dora zorgde er vervolgens voor dat Kerkhof door haar gebed 
van een benauwdheid op de borst verlost werd. Zij gaf hem adviezen en 
aanwijzingen voor zijn priesterlijk handelen. Zij adviseerde hem bij de 
overplaatsing naar Zieuwent en naar Kloosterburen. Ja, in zekere zin be
paalde Dora en niet Teus hoe zij beiden in die nieuwe situatie moesten

21 De gestigmatiseerde Dorothea Visser, 29.
22 De gestigmatiseerde Dorothea Visser, 11.
23 Voor de sfeer onder de Utrechtse clerus in de eerste decennia na het herstel van de 

bisschoppelijke hiërarchie, zie Peijnenburg, JoannesZwijsen, 215-226.
24 O. Weiss, ‘Seherinnen und Stigmatisierte’, passim. Hij interpreteert de negentiende- 

eeuwse kerkelijke omgang met de gestigmatiseerden als ‘Instrumentalisiering im Dien
ste verschiedener Ideologien gesellschaftlicher Gruppierungen’ (55).
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handelen. Toen Kerkhof in 1859 het bisschoppelijk consigne kreeg om 
Dora niet meer elke dag te bezoeken en Dora vervolgens van haar been- 
klacht genas zodat ze zelf weer mobiel was, werd dit door beiden ervaren 
als een bezegeling van hun onverbrekelijke verbintenis. Ook na het over
lijden van Dora bleef deze verbintenis bestaan. Pastoor Kerkhof zou Ol- 
burgen en daarmee Dora niet meer verlaten. Hij bleef er tot hij er in 1908 
overleed. Dagelijks ging hij na de mis een kwartier bij haar graf bidden. 
Het mutsje dat Dora bij de laatste bloeding van de wondtekenen in 1876 
had gedragen, droeg Kerkhof altijd bij zich. En hij werd haar apostel door 
haar levensverhaal op schrift te stellen.

Deze derde betekenislaag maakte het gestigmatiseerde lichaam van 
Dora Visser tegelijk tot een omstreden tekst. Deze betekenislaag tastte na
melijk de heersende verhoudingen binnen de rooms-katholieke kerk aan: 
in haar invloed op kapelaan en later pastoor Kerkhof werd Dora Visser 
immers van geestelijk begeleide tot geestelijk begeleider. Deze omkering 
in de verhouding tussen gestigmatiseerde vrouwen en hun biechtvaders of 
geestelijke leidsmannen heeft ook de Duitse historica Anna Maria Zum- 
holz vastgesteld bij haar onderzoek naar gestigmatiseerde vrouwen in het 
katholieke Duitsland in de eerste helft van de twintigste eeuw.25 De vrou
wen namen in het contact met hun biechtvader niet zelden de rol van 
‘Seelenführer’ over; het initiatief in het geestelijk leven kwam bij de vrouw 
te liggen in plaats van bij de priester. De laatste liet zich leiden en aanstu
ren door de gestigmatiseerde vrouw, die immers boodschappen van ho
gerhand doorkreeg, hemelse visioenen ontving, en die met sacraal gezag 
aanwijzingen gaf omtrent wat er in kerk en samenleving moest gebeuren.26

Ook Dora Visser was een geestelijke leidsvrouw geworden, iemand die 
het handelen van anderen, en met name dat van een priester, met gezag 
stuurde. Dat maakte haar echter meteen ook tot een omstreden figuur en 
haar gestigmatiseerde lichaam tot een omstreden tekst. De terughouden
de tot zelfs negatieve reacties van andere clerici op haar stigmatisatie, van 
pastoor Harperink tot de aartsbisschoppen Zwijsen en Schaepman, maken 
dat duidelijk. Zij wilden geen ruchtbaarheid aan het goddelijke document 
van haar lichaam geven, om uiteenlopende redenen: zij wilden geen ophef

25 A.M. Zumholz, ‘Die Resistenz des katholischen Milieus: Seherinnen und Stigmatisier
te in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts’, in: Götz von Olenhusen (Hrsg.), Wunder
bare Erscheinungen, 221-251.

26 Iets soortgelijks deed zich voor in de verhouding tussen Therese Neumann en haar 
zielenherder Joseph Naber. Zie J. Seeger, Resl von Konnersreuth (1898-1962). Eine wis
senschaftliche Untersuchung zum Werdegang zur Wirkung und Verehrung einer Volksheili
gen (Frankfurt am Main 2004) 68-73, vooral 71-73.
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bij het protestantse volksdeel veroorzaken zo vlak voor en na het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie, zij wilden ook niet het risico lopen van 
vroom bedrog beschuldigd te kunnen worden. Maar zij wilden beslist ook 
dat de klerikale gezagsverhoudingen in het geestelijk leven gerespecteerd 
zouden worden.

Aartsbisschop Schaepman wilde in 1876 niet dat het levensverhaal van 
Dora Visser gepubliceerd zou worden. Dat zijn verre opvolger kardinaal 
Simonis in 2005 alsnog steun geeft aan een proces tot zaligverklaring van 
Dora Visser kan met enige welwillendheid gezien worden als een daad 
van eerherstel voor de gestigmatiseerde vrouw. En dat deze procedure ge
opend is met een proces over een genezen lichaam kan met diezelfde wel
willendheid gezien worden als een erkenning van de rol die het 
gestigmatiseerde lichaam van Dora Visser gespeeld heeft als het enige do
cument uit het leven van deze ongeletterde vrouw.
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