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 c Onderzoeker Peter Jan Margry ontrafelt mysterie rond Janske Gorissen 

Fee Buurmans
Welberg/Breda

I
n Welberg woonde Janske Go-
rissen. Een jonge vrouw die vi-
sioenen van de duivel en Maria 
kreeg en bovendien iedere don-
derdag tot en met vrijdag stig-

mata vertoonde: bloedingen op de-
zelfde plekken waar Jezus aan het 
kruis bloedde. Het land was in de 
ban van dit wonder, en Welberg 
werd een bedevaartplaats, met alle 
economische voordelen die daarbij 
hoorden.

Maar van de een op andere dag was 
het voorbij. Het verhaal over het 
bloedige bruidje van Jezus, zoals ze 
werd genoemd, werd stilgezwegen, 
in de doofpot gestopt. In opdracht 
van het Vaticaan. Alsof er nooit wat 
gebeurd was. Welberg en het bisdom 
Breda bleven achter met een trauma. 
Wat is hier in hemelsnaam gebeurd?

Op die vraag geeft Peter Jan Mar-
gry antwoord in zijn boek Vurige 
liefde. Hij komt dicht bij de waarheid, 
zegt hij. Margry komt uit Breda en is 

etnoloog en historicus, hoogleraar 
Europese etnologie aan de Universi-
teit van Amsterdam en senior onder-
zoeker bij het Meertens Instituut. 
Voor dit boek heeft hij duizenden pa-
gina’s doorgespit in de archieven van 
het bisdom Breda en het Vaticaan en 
gesprekken gevoerd met betrokke-
nen.

Hoe kwam u op het idee hier een 
boek over te schrijven?
,,In de jaren 90 deed ik een project 
waarbij ik alle bedevaartplaatsen 
van Nederland in kaart bracht. Toen 
stuitte ik ook op Welberg. Veel 
informatie kreeg ik niet: inwoners 
wilden er niet over praten en het 
bisdom Breda wees mijn verzoek 
af om het archiefmateriaal hierover 
te bekijken. Vreemd, dacht ik toen. 
Jaren later kwam ik in Rome Tiny 
Muskens tegen, indertijd bisschop 
van Breda. We dronken een wijntje 
en ik zei hem: ‘Er moet me toch iets 
van het hart. Waarom mag ik die do-
cumenten toch niet zien?’ Hij vond 
het ook raar en wilde de waarheid 
graag boven tafel krijgen. Hij beloof-
de me: jij mag in de archieven. En zo 
kwam het dat ik toch onderzoek kon 
doen naar hetgeen zich in Welberg 
heeft afgespeeld.”

Was er veel papierwerk over te 
vinden?
,,Duizenden pagina’s. Maar het 
belangrijkste document ontbrak: het 
eindrapport voor het Heilige Officie, 
zeg maar de waakhond van het 
Vaticaan over rechtzinnigheid in de 
leer. De envelop was er, maar de in-
houd ligt in Rome. In 1950 kwam dat 
eindverslag uit, en op basis daarvan 
heeft het Heilige Officie besloten de 
devotie die al jaren liep uit te doven, 
zonder dat er één woord aan vuil 
werd gemaakt. Maar ja, dat docu-
ment ontbrak dus. Mijn onderzoek 
lag een paar jaar stil. Toen de paus 
besloot de Pius XII-archieven van 
die tijd openbaar te maken, stond 
ik vooraan in de rij. Dat eindverslag 
heb ik in 2020 in het Vaticaan kun-
nen inzien.”

U heeft de hoofdpersoon goed 
leren kennen. Wie was Janske 
Gorissen?
,,Een ongeschoolde vrouw die op 
19-jarige leeftijd tbc kreeg. In haar 
koortsdromen bezocht de duivel 
haar omdat ze de bruid van Jezus 
zou zijn, maar de Heilige Maagd 
Maria redde haar. Na haar herstel 
kreeg Janske stigmata en hielden de 
visioenen aan. Ze zag ook Maria en 

Welberg was een ooit bedevaartsoord. Ja, u leest het goed.  
Van eind jaren 30 tot het begin van de jaren 50 kwamen 
katholieken uit heel het land, maar ook vanuit België en Duitsland, 
het wonder van Welberg met eigen ogen aanschouwen. 

Het bloedige 
bruidje van 
Welberg  
was een echte 
publiekstrekker 
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krampachtigheid van het bisdom is 
er nog steeds: de bisschop was huive-
rig mijn boek in ontvangst te ne-
men.”

En wat denkt u: is het verhaal 
waar?
,,Ik ben wetenschapper en niet gelo-
vig. Ik zie een door mensen gecon-
strueerd iets, een collectief fan-
tasma. Maar ik heb ook de notities 
van Janske zelf gelezen. Die waren 
verschrikkelijk om te lezen, echt 
een kwelling. Zij leed enorm, zowel 
geestelijk als lichamelijk. Er waren 
momenten van euforie, maar het 
overgrote deel gaat over lijden. Het 
was iemand die voortdurend door 
de duivel gekweld werd. Daarnaast 

vroeg ze zich ook af: waarom zoveel 
pijn, waarom leef ik?”

,,Ik vond het belangrijk om het on-
derzoek zorgvuldig te doen omdat er 
nog steeds een trauma in Welberg is. 
Men zal het niet altijd prettig vinden 
wat naar voren komt in het boek, 
maar de feiten zijn de feiten. Daar 
kun je niet omheen.”

 a de boekpresentatie is morgen om 
16.00 uur in de gummaruskerk in 
steenbergen. Wie daar bij wil zijn, kan 
zich aanmelden door het aantal per-
sonen te mailen naar publiciteit@pbo.
nl onder vermelding van ‘boekpresen-
tatie Vurige liefde’. In de kerk en in de 
boekhandel is het boek ook te koop.

l 
Janske leed 
enorm, zowel 
geestelijk als 
lichamelijk. 
Het was 
iemand die 
voortdurend 
door de duivel 
gekweld werd 

Jezus letterlijk voor haar ogen ver-
schijnen. Pastoor Janus Ermen stond 
haar geestelijk bij. Janske kreeg heel 
specifieke instructies, zoals dat ze 
zich helemaal aan de pastoor moest 
overgeven.

De boodschap die ze via Maria 
doorgaf, was voornamelijk dat pries-
ters en religieuzen beter moesten 
luisteren naar de kerk, zich aan het 
celibaat moesten houden en beter in 
de hiërarchie moesten inpassen.

De geloofsafvalligheid die in de ja-
ren 60 ineens massaal werd, had zijn 
wortels in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw. Priesters begonnen 
bijvoorbeeld te twijfelen aan het celi-
baat. En Janske hielp ze terug op het 
rechte pad, op haar eigen charmante 
manier. Hoe dat in de praktijk in zijn 
werk ging, zal morgen met het ver-
schijnen van het boek pas worden 
onthuld.”

Hoe is Janske Gorissen zo be-
roemd geworden?
,,Pastoor Ermen speelde hierin een 
belangrijke rol. Hij heeft in 1937 
aan de voorloper van BN DeStem 
uitgelekt dat in Welberg een wonder 
gaande was. Ermen legde alles vast 
in zijn notities. Dat Maria, ‘moeder-
ke’ genaamd verscheen, zag hij als 
een grote genade, een uitverkoren-
heid van Welberg.

Wat ook meespeelt is dat Neder-
land een gematigd katholicisme 
kende vanwege het eeuwenlange sa-
menleven met de protestanten. Exor-
bitante vormen van verschijningen 
en stigmata waren hier niet, terwijl 
dat in het buitenland wel veel voor-
kwam.

Er leefde onder katholieken, onder 
wie pastoor Ermen, een diepe wens 
om ook hier een Mariaverschijnings-
oord of een gestigmatiseerde te heb-
ben. Want de Nederlanders waren 
juist zo Rooms. Toen de cultus van 
Janske bekend werd, was men blij: 
eindelijk overkomt het ons ook een 
keer.

Ermen wilde een cultus voortbren-
gen. In zijn notities kreeg ik een in-
kijk hoe slim hij de dingen regelde. 
Hij heeft Janske gevoed met devote 
literatuur over andere mystici en haar 
zo gevormd in een mystieke mal.

Uit de stukken wordt het duidelijk: 
hij schuwde geen middel om zijn 
doel te bereiken. Hij wilde in Neder-
land liefst een bedevaartplaats opzet-
ten zo belangrijk als Lourdes in 
Frankrijk, en kwam daar dichtbij.”

En opeens werd het stilgezwe-
gen. Janske werd verbannen naar 
Wouw, er werd niet meer over ge-
sproken. Het lijkt me een vreemde 
gewaarwording voor alle mensen 
die overtuigd waren van de authen-
ticiteit van het hele verhaal.
,,Dat was heel moeilijk. Er werd 
natuurlijk veel gespeculeerd over 
het waarom, maar er kwamen geen 
antwoorden. Er zijn nu nog steeds 
mensen die er niet over willen pra-
ten. Ze voelen zich opgelicht, voelen 
schaamte.”

,,Maar ook het bisdom van Breda 
heeft er een trauma aan overgehou-
den. De kerk heeft zo gehandeld om-
dat er veel hoge geestelijken bij be-
trokken waren. Op deze manier 
wilde de kerk haar priesters bescher-
men voor hun dwaalwegen. Die 

 g ’t Clubke omstreeks 
1938 op de pastorie 
van Welberg. De vaste 
kern die zich met 
Janske Gorissen be-
zighield. Van links 
naar rechts Jo Tim-
mermans-Van Iersel, 
Jan van Arendonk, 
Antoon Witlox, Adri-
aan Ermen, Jaan Go-
rissen, Janske Goris-
sen, Harrie Kock, Kees 
Oomen. 

 d Janske Gorissen op bed in 
haar woning aan de Hoogstraat 
in Welberg, met naast haar 
haar leidsman pastoor Janus 
(Adrianus) Ermen, ca. 1938.  
FOTO’S  PETER JAN MARGRY EN BISDOM BREDA




