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Woord vooraf

In 1989 besloot ik het roer radicaal om te gooien. Ik was toen bezig met een breed opge-

zet onderzoek naar de profeten en profetessen die in de zeventiende-eeuwse Republiek

der Verenigde Nederlanden een welwillend gehoor vonden voor hun boodschap.

Antoinette Bourignon was slechts een van de personen die ik een plaats had toebedeeld

in het proefschrift dat ik gedacht had te gaan schrijven  totdat ik onverwacht een grote

hoeveelheid ‘nieuw’ bronnenmateriaal ontdekte. Het begon met de vondst van een intri-

gerende inventaris in de handschriftenverzameling van de Koninklijke Bibliotheek te

Den Haag, een handgeschreven lijst, 18 pagina’s lang, ‘van eenige m.m.s.s. stukken, brie-

ven, bescheiden van Antoinette Bourignon, en hare vrienden berustende in de biblio-

theek van de H.H. Enschedé te Haarlem’. In de bijbehorende portefeuille was van de

stukken zelf echter geen spoor te bekennen. De bibliotheek Enschedé bleek in 1867 te

zijn geveild. De collectie kon daarna opnieuw zijn doorverkocht of misschien zelfs wel

verloren zijn gegaan. Ik wist dat het zoeken was naar een speld in een hooiberg, maar

besloot de zoektocht systematisch aan te pakken en te beginnen met het doornemen van

de handschriftencatalogi van de grote Europese bibliotheken. Grote opwinding toen het

vrijwel direct raak was. In de handschriftencatalogus van de Bodleian Library stuitte ik

namelijk onder Mss Add A 96-97 op de volgende omschrijving: ‘Works, correspondence,

and miscellaneous papers of Antoinette Bourignon’. Op naar Oxford! Toen mij daar, in

Duke Humfrey’s Library, de betreffende papieren ter hand gesteld werden en deze ver-

gezeld bleken te zijn van de inventaris die ik eerder in de Koninklijke Bibliotheek gezien

had, wist ik het zeker. Dit was de collectie manuscripten waarnaar ik op zoek was. Zo

beschikte ik ineens over honderden originele afschriften van Bourignons brieven die

nooit eerder geraadpleegd waren. Toen ik vervolgens ook in andere bibliotheken en

archieven allerlei nieuw en onthullend materiaal ontdekte, kon ik nog maar aan één

ding denken: een nieuw boek over Antoinette Bourignon.

Het werd een project van lange adem. Dankzij het omvangrijke oeuvre van

Antoinette Bourignon en de bewaard gebleven archivalia beschikte ik over een over-

stelpende hoeveelheid bronnen waarin ik me een weg moest banen. Tegelijkertijd rea-

liseerde ik me dat ik slechts over fragmenten beschikte, losse puzzelstukken, waarvan

ik iets zou moeten maken. Bij tijd en wijle droomde ik van een filmscenario of een

roman waarin ik dit materiaal zou verwerken. Het moest echter een proefschrift wor-

den. Dat was een enorme uitdaging die me veel kopzorgen heeft gebaard, maar er ook

toe leidde dat ik al die tijd in de ban van mijn onderwerp bleef. Ondanks de nodige wor-

stelingen heb ik dan ook met heel veel plezier aan dit boek gewerkt. Wat daartoe in

belangrijke mate bijdroeg, was het vertrouwen dat ik van mijn begeleiders kreeg.

Zonder de aanmoedigingen, adviezen, kritiek, hulp en steun die ik gedurende de jaren

van mijn vriendinnen, vrienden, collega’s en familie ondervond, had ik het echter nooit

zolang vol kunnen houden. Een aantal van mijn ‘steunpilaren’ en ‘helpers’ wil ik hier

speciaal noemen en bedanken.
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Prof.dr. W.Th.M. Frijhoff ben ik bijzonder erkentelijk omdat hij bereid was als mijn

eerste promotor op te treden. Ik vind het een eer dat hij mij als ‘buitenpromovenda’

heeft willen begeleiden en dank hem voor zijn inhoudelijke adviezen, zijn steun, zijn

geduld en zijn vertrouwen in de goede afloop van dit hele project. Prof.dr. J.N. Brem-

mer was bereid om de rol van Groningse promotor op zich te nemen toen de leerstoel

Kerkgeschiedenis aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

vacant was. Ook zijn geduld heb ik beproefd. Ik dank hem voor zijn belangstelling en

vertrouwen en voor zijn nauwgezette lezing van het manuscript. Prof.dr. F.R.J.

Knetsch, bij wie ik mijn promotieonderzoek begon en wiens ius promovendi tussentijds

verliep, hield mij meer dan eens voor dat het ideale proefschrift hier op aarde niet wordt

geschreven. Het heeft lang geduurd voordat ik dit wilde beamen. Ik ben blij dat hij mij

desondanks alle ruimte gaf om mijn ideeën te volgen en dank hem voor zijn bereidheid

om tot het einde toe betrokken te blijven bij mijn proefschrift.

In Barbara Boudewijnse vond ik mijn proefschriftmaatje, die zich toen haar eigen

dissertatie meer op de achtergrond raakte, ontpopte als mijn ‘pseudo-promotor’. Zij

was mijn eerste lezer, onderwierp al mijn stukken aan haar kritische blik, fungeerde als

klankbord, dacht en leefde ook op andere gebieden met mij mee, en gaf indien nodig

peptalk. De vele discussies die we gevoerd hebben, scherpten en verbreedden mijn blik,

ook omdat zij als antropoloog vaak net een andere kijk op de dingen heeft.

Opbouwende kritiek en prikkelend commentaar op verschillende hoofdstukken ont-

ving ik voorts van Wim Berkelaar, Annelies van Heijst, Els Kloek, Geertje Mak, Mirjam

Oostendorp en Piet Visser. Vooral Els Kloek komt grote dank toe. Zij stimuleerde mij

om na mijn afstuderen voor de wetenschap te kiezen, bleef mij kritisch volgen en open-

de in 1998 voor mij de weg naar het Netherlands Institute for Advanced Study in the

Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar. Daar heb ik gedurende vijf maan-

den niet alleen de rust gevonden waaraan ik in de schrijffase zo’n grote behoefte had,

maar ook een bijzonder stimulerend intellectueel klimaat waarvan ik met hart en ziel

heb genoten. Ik denk vooral met veel genoegen terug aan de inspirerende gesprekken

met mijn Hongaarse ‘buurman’ Marcell Sebök, die me geholpen hebben om de uitein-

delijke vorm te vinden voor dit boek. Onvergetelijk ook waren de nachtelijke discussies

met Frank Willaert en Kees Vellekoop, die ons in het ‘Uilennest’ royaal van jenever voor-

zag en met raad en daad terzijde stond. Llewellyn Bogaers, Lotty Broer en Fia Dieteren

dank ik voor de ondersteuning in ons Utrechtse promotieclubje. Mathilde van Dijk,

Yme Kuiper, Eric Cossee, Jan Bremmer, Sytske Veltman en Jeroen Boekhoven waren zo

vriendelijk tijdelijk colleges van mij over te nemen, waardoor ik mij in 1998 en in 2003

gedurende vijf maanden geheel kon wijden aan het schrijven.

Al in een heel vroeg stadium kreeg ik van Liliane Bakker materiaal dat zij had ver-

zameld voor haar doctoraalscriptie over Antoinette Bourignon. Joyce Irwin stelde me

spontaan gegevens ter hand uit het Senckenberg Archiv te Frankfurt am Main. Anita

Guerrini informeerde mij over de belangstelling van George Cheyne voor het gedachte-

goed van Bourignon en liet me het betreffende hoofdstuk van haar inmiddels versche-

nen boek over hem lezen. Met Eric Jorink wisselde ik informatie uit over de betrekkin-

gen tussen Jan Swammerdam en Antoinette Bourignon. Van Otto Knottnerus ontving

ik een rijke oogst aan biografische gegevens van personen uit haar kring. Ruud

Lambour stelde mij genealogische data van een aantal volgelingen van Bourignon ter

beschikking en gaf nog enkele belangwekkende bronverwijzingen door. Marit
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Monteiro dank ik niet alleen voor de gedachtewisseling naar aanleiding van haar

onderzoek naar de geestelijke dochters maar ook voor haar wijze woorden. Alicia

Montoya leverde gegevens over achttiende-eeuwse bezitters van boeken van Bouri-

gnon. Van Angela Berlis ontving ik op de valreep nog ‘Noordstrandnieuws’. Anderen

die mij op detailpunten informatie gaven, vinden hun namen terug in de noten.

Mirjam Oostendorp heeft een groot deel van de weg samen met mij afgelegd. Zij

deelde mijn enthousiasme in de onderzoeksfase en zij bleef er, ook toen het almaar lan-

ger duurde, ten volle van overtuigd dat ik de klus zou klaren. De belangstelling die

Yvonne Wassink, Titia Bredée, Geertje Mak, Angela Roothaan, Wim Berkelaar en

Mirjam Wagter toonden voor mijn wel en wee, was hartverwarmend. Mijn moeder kon

niet begrijpen dat er maar geen eind aan kwam, maar bleef mij desondanks in alles steu-

nen. Zij kan nu gelukkig meemaken wat voor mijn vader helaas niet meer is weggelegd.

Jacqueline Valentijn gaf mij verloren vertrouwen terug. In de slotfase duwde zij mij op

haar geheel eigen manier naar de eindstreep en zorgde er zo mede voor dat het boek

inderdaad afkwam.

Ten slotte dank ik het bestuur van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienst-

wetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen voor de financiering van mijn onder-

zoeksreizen in binnen- en buitenland, en de Nederlandse Organisatie voor Weten-

schappelijk Onderzoek voor de in 1990 en 1991 verstrekte reisbeurzen ten behoeve van

het onderzoek in Engeland en Duitsland. Directie en staf van het NIAS in Wassenaar

dank ik voor de hartelijke wijze waarop zij mij in 1998 gastvrijheid hebben geboden,

waardoor ik in staat was de grote sprong voorwaarts te maken.

Utrecht, januari 2004
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Portret van Antoinette Bourignon naar een tekening van Pierre Poiret. Naar alle waarschijnlijkheid is de gravu-
re vervaardigd ter gelegenheid van de uitgave van Toutes les oeuvres in 1686. J.C. Adelung gebruikte de (losse)
prent als illustratie voor zijn artikel over Antoinette Bourignon in zijn geschiedenis van de menselijke dwaas-
heid ( foto: KB, uit Geschichte der menschliche Narrheit V, 1787).



Inleiding

In kerkhistorische handboeken, biografische woordenboeken en encyclopedieën is

haar naam nog altijd te vinden: Antoinette Bourignon. Geboren in 1616 te Rijsel (Lille),

overleden in 1680 te Franeker. Trefwoorden: mystica, geëxalteerd, hysterisch.1 De

laatstgenoemde kwalificatie is mysticae vaker ten deel gevallen. Zij lijkt eerder type-

rend te zijn voor een bepaald oordeel over vrouwelijke mystiek dan dat zij bijdraagt aan

een beter begrip van Bourignon.2 Op basis van Bourignons biografie en gedachtegoed

zijn ook andere introducties van haar persoon mogelijk, bijvoorbeeld een waarin naast

een eigen oordeel ook de eigentijdse reacties op haar optreden doorklinken. Zo’n

lemma zou als volgt kunnen beginnen: Antoinette Bourignon, de enige vrouwelijke lei-

der van een geestelijke groepering in de Nederlandse Republiek en een van de meest

fascinerende persoonlijkheden van de zeventiende eeuw; een vrouw die grenzen over-

schreed en doorbrak, die haar stem liet horen, die zich in het verboden domein van de

godgeleerdheid waagde, een vrouw ook die onmiskenbaar charisma had maar die tege-

lijkertijd zeer omstreden was.

Zelf was Antoinette Bourignon ervan overtuigd dat zij door God verkozen was om

het ware christendom op aarde te herstellen. Weldra zou het einde der tijden aanbreken

en het Laatste Oordeel worden geveld. Alleen de ‘ware christenen’, zo hield zij haar

publiek voor, zouden gered worden. God had haar gezonden om deze ware christenen

te verzamelen. Zij alleen, en niemand anders, zou hun de weg naar het eeuwig heil kun-

nen wijzen.3 Deze zending vloeide voort uit de zeer persoonlijke religieuze ontwikke-

ling die Bourignon doormaakte, op het kruispunt van en in dialoog met de meest ver-

scheiden kerken en geestelijke stromingen. Met haar religieuze boodschap wist zij een

groep van overwegend mannelijke volgelingen rond haar persoon te verzamelen, die zij

over de grenzen van de kerken heen rekruteerde en voor wie zij als spiritueel leider fun-

geerde. Zo doorbrak zij niet alleen de confessionele scheidslijnen, maar overtrad zij ook

de grenzen die de vrouwelijke sekse door kerk en maatschappij waren opgelegd. Vrou-

wen mochten wel stichtelijke werkjes componeren of vertalen, geestelijke liederen

dichten of hun religieuze ervaringen te boek stellen, maar zij dienden zich verre te hou-

den van het beoefenen van de theologie in de strikte zin van het woord.4 Het was uit-

sluitend aan priesters, predikanten en theologen voorbehouden om dit terrein en deze

kennis te beheren en te bewaken; alle anderen, in het bijzonder vrouwen, waren daar-

van uitgesloten. De Reformatie had in dat opzicht geen breuk met de traditie teweeg-

gebracht. De door de hervormers voorgestane afwijzing van de bemiddelende functie

van de priesters liet het mannelijk monopolie op theologische spreekposities feitelijk

onaangetast.5 Het intrigerende aan Antoinette Bourignon is dat zij dit alles doorbrak

zonder haar sekse te verhullen of te ontkennen.

In tal van geschriften riep Bourignon de lezer op om zich te bekeren voordat het te

laat was. Haar oeuvre omvat meer dan achthonderd brieven, een reeks traktaten, twee

autobiografieën, regels voor de ware christenen, gedichten, gebeden en zelfs exegeti-
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sche stukken. Een groot aantal geschriften verscheen al tijdens haar leven in druk. Na

Bourignons dood in 1680 nam een van haar volgelingen, de filosoof en theoloog Pierre

Poiret, de taak op zich om de door haar nagelaten manuscripten te ordenen en, voorzo-

ver nog onuitgegeven, te publiceren.6 Poiret spande zich tevens in voor een integrale

uitgave van Bourignons verzamelde werken, hetgeen in 1686 resulteerde in een heruit-

gave in negentien delen bij de gerenommeerde Amsterdamse uitgever Hendrik Wet-

stein.7 Voegen we de postume uitgaven bij de reeds tijdens haar leven gepubliceerde

werken, dan wordt de enorme omvang van Bourignons oeuvre zichtbaar. In totaal gaat

het om 46 Franstalige geschriften, die in een tijdsbestek van iets meer dan veertig jaar

geschreven zijn en over een periode van zeventien jaar gepubliceerd. Van deze geschrif-

ten verschenen, ten dele al tijdens Bourignons leven en ten dele postuum, Nederlandse,

Duitse, Latijnse en Engelse vertalingen. Zo doorbrak Bourignon als auteur dus ook de

taalgrenzen. Met de vertaalde edities erbij heeft zij in totaal 164 verschillende uitgaven

op haar naam staan.8 Dat is een ongekend hoge score. Geen enkele andere zeventiende-

eeuwse vrouwelijke auteur maar ook géén van Bourignons mannelijke geestverwanten

uit het mystiek-spiritualistische milieu van die tijd, kan zich in dat opzicht met haar

meten.9

Kortom, Antoinette Bourignon heeft van zich doen spreken. Dat heeft haar niet

alleen een plaats opgeleverd in allerhande naslagwerken, maar haar ook tot object

gemaakt van wetenschappelijke studies en literaire werken.10 Kennelijk is zij tot de ver-

beelding blijven spreken, ondanks – of misschien juist dankzij – het feit dat de inquisi-

tie haar geschriften op de index plaatste en de Generale Synode van Schotland haar leer-

stellingen in 1710 nog officieel veroordeelde.11 Toch is het repertoire aan kwalificaties

die Bourignon tot nu toe ten deel gevallen zijn, opvallend beperkt en eenzijdig. Alsof

zij uitsluitend als ‘hysterica’ of als ‘dweepster’ te typeren is.

Het raadsel Antoinette Bourignon

De geijkte typeringen ten spijt zijn alle artikelen, monografieën en romans die tot nu

toe aan Antoinette Bourignon gewijd zijn, te beschouwen als even zovele nieuwe pogin-

gen om haar in woorden, beelden, stromingen en analyses te vangen. In die zin zijn zij,

zij het onbedoeld, ook een symptoom van haar ongrijpbaarheid. Zo bekende de Friese

schrijfster Ypk fan der Fear in 1968 dat haar roman Eilân fan de silligen niet over

Bourignon ging, maar over haar volgelingen: ‘omdat ik wel begreep, dat ik haar zelf

nooit zou kunnen treffen’.12 Nog in 1995 typeerde de Amerikaanse historica Phyllis

Mack in een paper over de parallellen tussen Bourignon en de laat-zeventiende-eeuwse

Franse mystica Madame Guyon, de Vlaame profetes als een ‘confusing’ en ‘repellent

person’.13 Zelf heb ik lange tijd het idee gehad dat Bourignon zich aan elke analyse ont-

trok. Misschien was dat ook wel omdat ik haar niet voortijdig wilde vastpinnen en mijn

aandacht wilde richten op het proces van zelfdefinitie en zelfverwerkelijking dat in

haar autobiografische geschriften en brieven besloten lag. Telkens opnieuw stuitte ik

echter op uitspraken of op gedragingen die niet correspondeerden met het beeld dat ik

mij inmiddels van haar gevormd had. Zij was en bleef, zo leek het, een raadsel. Maar

waarom precies?14

Was Bourignon zo ongrijpbaar omdat zij zich in haar geschriften steeds weer
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distantieerde van de betekenissen die anderen haar op grond van haar uitspraken

meenden te moeten toekennen? Zo afficheerde zij zichzelf als het instrument waarvan

God zich bediende om de mensen op aarde het einde der tijden aan te zeggen. Desge-

vraagd ontkende zij echter een profetes te zijn:

En wanneer men my vraegde of ik een Engel, dan of ik een Prophetesse was, heb ik

haer versekert van neen, en geseid dat ik niet anders dan een kleinen aerd-worm

ben.15

Wanneer contemporaine lezers van haar boeken die onder de indruk waren van de hier-

in tentoongespreide kennis zich afvroegen of de auteur van deze geschriften wel een

vrouw was, sprak Bourignon hen niet tegen. Integendeel. Keer op keer onderstreepte zij

dat zij maar een ‘onwetende dochter’ was die haar kennis rechtstreeks aan God ont-

leende. Boeken, zo beweerde zij, las zij nooit, zelfs niet de Heilige Schrift. Toch strooi-

de zij in haar eigen teksten kwistig met bijbelcitaten. Ook bevatten haar geschriften

allerlei expliciete en impliciete verwijzingen naar werken van andere auteurs (onder

andere Jacob Boehme, Theresia van Avila en Franciscus van Sales) en naar heiligenle-

vens.

Dat Bourignon zich niet liet voorstaan op haar kennis, was op zichzelf niet zo

vreemd. We zouden hier kunnen denken aan de zogeheten bescheidenheidstopos, die

ook in de geschriften van geleerde tijdgenoten te vinden is, ware het niet dat Bourignon

over het algemeen juist zeer weinig last had van valse bescheidenheid. Zo schrok zij er

niet voor terug om haar kennis van allerlei zaken, zelfs op het juridische vlak, breed uit

te meten:

Ik heb dat ook gesien in Materie van Rechten, wanneer ik proces had, of dat ik

behoefde iemand anders raad te geven, in sijn saken van Rechten. Ik wist meer dan

de Advocaten daar ik by ging consulteren of raad nemen; en seide hun somtijts

dingen, die sy noyt gehoort hadden in haren staat: dewelke ondertusschen

waarachtig waren, gelijk sy gedwongen waren te belijden, en te seggen dat ik

gelijk had; al-hoewel ik noyt boekken van Rechten gesien heb, noch de moeyten

nemen sou willen om se te sien.16

Hieruit spreekt onmiskenbaar een sterk ik-bewustzijn, dat zich op het eerste gezicht

moeilijk laat rijmen met de deemoed die uit het vorige citaat spreekt.

Er liggen in Bourignons zelfrepresentatie meer tegenstrijdigheden, raadselachtig-

heden en geheimen besloten. In haar eerste autobiografie uit 1663 refereert zij bijvoor-

beeld herhaaldelijk aan visioenen waarin God haar kenbaar maakte hoe Hij over de

christenen op aarde oordeelde.17 Wanneer Bourignon zes jaar later opnieuw haar leven

op schrift stelt, rept zij echter met geen woord meer over deze visioenen. Intrigerend is

ook dat Bourignon het ene moment beweert dat zij al een aantal ‘Kinderen Gods’ heeft

gebaard, en dat zij zich het volgende moment beklaagt over haar ‘onvruchtbaarheid’.

Soms ook lijkt Bourignons gedrag, voor zover we daar via het bewaard gebleven bron-

nenmateriaal toegang toe kunnen krijgen, haaks te staan op wat zij verkondigde. Zo

predikte zij het armoede-ideaal, maar weigerde zij zelf ook maar iets van haar eigen

bezit aan de armen te schenken omdat er onder hen geen ‘ware christenen’ te vinden
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zouden zijn. Intrigerend was ten slotte ook dat haar briefpublicaties wemelden van de

asterisken en dat sommige van de hierin opgenomen brieven met een rij puntjes begon-

nen, alsof bepaalde zaken voor de lezer verzwegen werden.

Lag het misschien aan mij? Verwachtte ik, bewust of onbewust, dat Bourignon

iemand uit één stuk was, en dus niet nu eens dit kon beweren en dan weer iets dat daar-

mee ogenschijnlijk in strijd was? Of was dat iets wat mij opviel, maar waarvan tijdge-

noten geen last hadden? Want dat Bourignon in haar eigen tijd weerklank vond, valt

niet te ontkennen. Uit haar correspondentie blijkt dat erudiete en eigenzinnige figuren

als Jan Amos Comenius, Petrus Serrarius, Anna Maria van Schurman, Jean de Labadie en

Galenus Abrahamsz. de Haan uit eigener beweging contact met haar zochten. Twee

andere zeventiende-eeuwse geleerden waren zelfs geruime tijd in de ban van

Bourignon. Zo volgde de Amsterdamse natuuronderzoeker Jan Swammerdam haar in

1675 naar Sleeswijk, en in 1676 sloot de Franse theoloog en filosoof Pierre Poiret zich bij

haar gezelschap aan.18 Swammerdam en Poiret behoorden tot een grotere kring van

aanhangers die ernaar verlangden om samen met Bourignon in de voetstappen van

Jezus Christus te treden en zich met haar terug te trekken in ‘de wildernis’. Al deze vol-

gelingen geloofden daadwerkelijk dat Bourignon door God gezonden was om de ware

christenen op aarde te verzamelen. Zij waren bereid zich aan haar gezag te onderwer-

pen en met haar naar Noordstrand te trekken, omdat dit Noord-Duitse waddeneiland

de locatie zou zijn die God voor de ware christenen gereserveerd had. Kortom, hoe

weerbarstig en raadselachtig Bourignon in onze optiek ook mag zijn, in de ogen van

deze aanhangers was zij een geloofwaardige en gezaghebbende persoonlijkheid. Dat

maakt dat zij niet zonder meer naar de ‘Geschichte der menschlichen Narrheit’ terug-

verwezen kan worden of dat zij als een bedriegster moet worden ontmaskerd, zoals

Antonius van der Linde wilde doen geloven.19

Misleide zielen?

De Nederlandse theoloog, filosoof en polemist Antonius van der Linde, die een duide-

lijke voorkeur voor ‘debunking’ en ontmythologiseren aan de dag legde, publiceerde de

eerste op kritisch bronnenonderzoek gebaseerde monografie over Bourignon.20 Zijn

studie verscheen in 1895 onder de titel Antoinette Bourignon, das Licht der Welt.21 Die onder-

titel ontleende hij aan een van Bourignons geschriften waarin zij zich als het ‘licht der

wereld’ presenteerde. Voor zijn studie raadpleegde Van der Linde een groot aantal

gedrukte en ongedrukte bronnen op basis waarvan hij wilde bewijzen dat Bourignon

de titel die zij zichzelf had aangemeten, niet verdiende. Hij putte hiervoor niet alleen

uit haar omvangrijke oeuvre maar ook uit de overgeleverde kopij van haar geschriften.

Voorts onderzocht hij welke werken tijdens Bourignons leven tegen haar waren uitge-

bracht en waarop de kritiek zich richtte. Ten slotte raadpleegde hij een reeks archief-

stukken die betrekking hadden op de affaire Noordstrand en op de strijd om

Bourignons nalatenschap. Zijn tekst annoteerde hij echter niet, waardoor in veel geval-

len niet duidelijk is wat aan welke bronnen ontleend is.

Op basis van zijn bronnenkritiek meende Van der Linde Bourignons beide autobio-

grafieën en de postume door Poiret vervaardigde vita als een ‘biografische legende’ te

kunnen afdoen.22 Dat zij zoals zij zelf beweerde, en zoals Poiret in zijn biografie liet
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zien, door de geest Gods geleid werd, was in Van der Lindes optiek gewoon niet waar. In

zijn ogen was zij bovenal een heerszuchtig, egoïstisch en leugenachtig persoon. Zij zou

familielevens hebben verwoest, arme mensen van have en goed hebben beroofd, vrome

zielen hebben getiranniseerd en hen als slaven hebben geëxploiteerd. Reden genoeg

om te beweren dat Antoinette Bourignon beslist niet het ‘Licht der Welt’ geweest was

waarvoor zij zich had uitgegeven, maar veeleer ‘ein Fluch der Welt’.23 Onder verwijzing

naar nieuwe inzichten die hij ontleende aan de moderne wetenschap van de psychiatrie,

meende Van der Linde haar gedrag ook wel te kunnen verklaren:

Sie war einfach eine Furie. Lombroso und v. Krafft-Ebing würden wohl ein Gut-

achten auf ‘religiösen Grössenwahn’ abgeben. Von solchen Wahnsinn sind moral

Insanity und pathologische Verlogenheit (Delbrücks Pseudologia phantastica)

unzertrennlich. Solche Damen (ich habe das oft erlebt) erzählen ganze Romane als

Wahrheit, glauben selbst daran, und sind empört wenn der Zuhörer nicht ebenso

gläubig ist.24

Over Bourignons leer oordeelde Van der Linde eveneens negatief. Deze had theologen

niets nieuws te bieden, zo meende hij. Haar geschriften kon men volgens hem daarom

maar het beste laten voor wat zij waren. Hij kreeg hierin bijval van de Duitse theoloog

Gustav Kawerau. Deze oordeelde op basis van Van der Lindes studie dat Bourignon niet

langer tot de veelbetekenende vertegenwoordigers van de mystieke theologie gerekend

moest worden. De kerkhistoricus kon hier maar beter plaatsmaken voor de psycholoog,

aldus Kawerau.25 Toch zouden het leven en het werk van Bourignon ook daarna de

nieuwsgierigheid van theologen blijven prikkelen. Dat leidde tot de publicatie van

nieuwe studies, die Van der Lindes beeld van Bourignon op een aantal punten nuan-

ceerden en bijstelden.

De eerste die kanttekeningen plaatste bij Van der Lindes oordeel was de Nederland-

se kerkhistoricus C.B. Hylkema, die een breed opgezette studie (1900-1902) aan de

zeventiende-eeuwse reformatiebewegingen in de Republiek der Verenigde Nederlan-

den wijdde. Hierin ging hij dieper in op Bourignons morele en theologische denkbeel-

den en sprak hij zijn waardering uit voor haar ijver om de lezers van haar geschriften

een ‘beter inzicht in de waarheid van het evangelie’ te schenken.26 De Duitse kerkhisto-

ricus Johannes Lieboldt vestigde de aandacht op het positieve oordeel over Bourignon

van twee geleerde tijdgenoten, Philipp Jakob Spener en Christ. Thomasius.27 Zelf

rekende Lieboldt Bourignon tot een van de opmerkelijkste persoonlijkheden op reli-

gieus gebied van de zeventiende eeuw, aan wie geen enkele kerkhistoricus voorbij kon

gaan. Om dat te illustreren citeerde hij twee tot dan toe onbekende archiefstukken

waaruit bleek dat de Deense koning Christiaan V zich tijdens Bourignons verblijf in

Sleeswijk-Holstein persoonlijk met haar zaak bemoeid had.

In 1910 verscheen een tweede monografie, getiteld Antoinette Bourignon. Quietist.

Auteur was de Schotse kerkhistoricus Alexander MacEwen.28 Hij vestigde als eerste de

aandacht op de Engelse edities van Bourignons werken, die tegen het einde van de

zeventiende eeuw in druk verschenen waren en die aanleiding hadden gegeven tot een

reeks felle polemieken onder Engelse en Schotse theologen. De commotie die

Bourignons gedachtegoed nog aan het begin van de achttiende eeuw in Schotland ver-

wekte, was voor MacEwen reden om nader onderzoek naar haar leven en werk te doen.
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In haar theologische denkbeelden herkende hij veel van het quiëtisme, de mystieke

richting van het christendom die in de zeventiende eeuw ontstond en waarin de passie-

ve overgave aan Gods wil als het hoogste geluk en de bestemming van de mens werd

beschouwd. Daarmee gaf MacEwen te kennen dat Bourignons gedachtegoed niet

zomaar terzijde geschoven kon worden, maar raakvlakken had met dat van de bekende

zeventiende-eeuwse Franse quiëtiste Madame Guyon. Toch leidde zijn monografie niet

tot een herziening van de historische beeldvorming rond Bourignon.

Johannes Lindeboom, die Bourignon een plaats toebedeelde in zijn Stiefkinderen van

het christendom (1929), ontwaarde in haar een ‘zuivere spirituele vroomheid’ maar voer

verder blind op het oordeel van Van der Linde. En dus sprak ook hij van ‘hysterie, pseu-

dologia phantastica en verdrongen sexualiteit die zich achter geforceerde en in den

grond zeer onkuische kuischheid verbergt’.29 De cultuurhistorica Cornelia Roldanus

liet zich in haar Zeventiende-eeuwsche geestesbloei (1938) in vergelijkbare zin uit over Bouri-

gnon:

al haar mededeelingen zijn gekleurd, zoo niet geheel gefantaseerd; onwaarschijn-

lijke mogelijkheden poneerde ze als feiten [...] Tenslotte was daar haar bizondere

kuischheid, die zelfs op anderen zou uitstralen – hier was veel verdrongen sexua-

liteit onder, zich o.a. openbarend in een voorkeur voor geestelijke ‘zonen’ [...]. Op

echtscheidingen legde ze het aan en verwijderde de vrouwen waar en wanneer ze

kon. Dat zij zelf een van de ergsten was, kwam wel nooit in haar op!30

In 1940 zag een derde monografie over Bourignon het licht, een Zweeds proefschrift,

getiteld Antoinette Bourignon. Till den svärmiska religiositetens historia och psykologi. De

auteur van deze studie, John Björkhem, was een theoloog met een uitgesproken belang-

stelling voor de godsdienstpsychologie. Björkhem wilde met behulp van de aan het

einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw ontwikkelde theorieën over

hysterie Bourignons ‘dweperige religiositeit’ verklaren. Op grond van deze ‘moderne’

psychologische inzichten concludeerde hij dat zij als een ‘hysterische’ persoonlijkheid

moest worden getypeerd.31 Ook de Poolse godsdienstfilosoof Leszek Kolakowski, die in

zijn Chrétiens sans Église (1969) een hoofdstuk aan Bourignon wijdde, betitelde haar als

‘une hysterique caractérielle’.32 Kolakowski was niettemin de eerste die zich grondig

verdiepte in Bourignons ideeënwereld en oog had voor de verwevenheid van haar leven

en werk. Op grond van haar gedachtegoed typeerde hij haar als een ‘egocentrische

mystica’.

Opmerkelijk genoeg is in de genoemde studies de aantrekkingskracht die

Bourignon op tijdgenoten heeft uitgeoefend, nagenoeg buiten beschouwing gelaten,

terwijl toch alom bekend was dat een aantal mannelijke geleerden geruime tijd in de

ban van Bourignon geweest is. Van der Linde nam in zijn monografie weliswaar nota

van de sympathie van Swammerdam en Poiret voor Bourignon en onderkende ook wel

het bestaan van een groep volgelingen, maar hij relateerde dit verschijnsel niet aan de

rol die ‘das Licht der Welt’ voor deze personen vervulde.33 In plaats daarvan suggereer-

de hij dat het hier ging om een kleine groep misleide zielen die ten prooi waren geval-

len aan de grillen van een fantaste.34 Lindeboom sprak ronduit van ‘verdwaasde aan-

hangers’.35 R.A. Knox wist in zijn studie van het zeventiende-eeuwse enthousiasme

weinig meer over Bourignon op te merken dan dat hij na lezing van haar levensverhaal
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niet snapte hoe zij ooit iemands aandacht had weten te trekken.36 Met diezelfde vraag

worstelde ook Kolakowski, die meende dat Bourignon bij gebrek aan theologische ken-

nis en organisatietalent niet in staat was om een ‘sekte’ in de volle betekenis van het

woord te stichten. Deze had bovendien nooit meer dan veertig aanhangers geteld. Maar

dat ook beschaafde en ontwikkelde mannen zich hadden laten imponeren door ‘une

personne dont l’ignorance choquante, l’orgueil et la soif de domination étaient fla-

grants’, vond hij onbegrijpelijk.37

Het onbegrip van Van der Linde, Lindeboom, Knox en Kolakowski lijkt erop te wij-

zen dat geen van hen goed raad wist met een vrouw wier optreden de bestaande sekse-

verhoudingen op zijn kop zette en wier aanspraak op het ‘moederschap der ware

christenen’ nogal wat vragen opriep. Niet verwonderlijk dus dat zij Bourignons geeste-

lijk leiderschap niet onderkenden en zich in hun benadering vooral concentreerden op

haar karakterstructuur en op wat zij typisch vrouwelijke elementen achtten. Het gevolg

was dat zij Bourignon meenden te moeten vatten in termen die wij nu sekse-sterotiep

vinden. Termen ook, die geheel voorbij gaan aan haar invloed, want door Bourignon op

grond van haar sekse of haar persoonlijkheidsstructuur te diskwalificeren, verdween de

vraag waarom destijds een groep christenen uit diverse denominaties bereid was haar

als religieus leidster te erkennen, naar de achtergrond.

In 1974 verscheen opnieuw een studie over Bourignon. Het betreft het proefschrift

van de romaniste Marthe van der Does, getiteld Antoinette Bourignon, 1616-1680. La vie et

l’oeuvre d’une mystique chrétienne.38 Anders dan Van der Linde diskwalificeerde Van der

Does Bourignon niet op voorhand. In haar optiek waren Bourignons godsdienstige

denkbeelden zelfs zo origineel dat haar een bijzondere plaats onder de mystici van haar

tijd moest worden toegekend. Van der Does was ook de eerste die de aandacht vestigde

op het enorme oeuvre van Bourignon. Zij deed dat door haar studie te openen met een

(niet in alle opzichten betrouwbaar) bibliografisch overzicht van Bourignons geschrif-

ten.39 Maar ondanks de gecombineerde aandacht voor het leven en het werk draagt ook

Van der Does’ studie niet bij aan een beter begrip van Bourignons optreden. Dat zij erin

slaagde als vrouw een religieuze spreekpositie op te eisen in het door mannen gemono-

poliseerde theologische vertoog schijnt Van der Does in elk geval niet te hebben ver-

wonderd; alsof mysticae in dat opzicht geen enkel obstakel op hun weg vonden. Kort-

om, waar Van der Linde, Lindeboom en Kolakowski juist Bourignons sekse aangrepen

om haar optreden te kunnen duiden, lijkt Van der Does dit gegeven welbewust te heb-

ben genegeerd.

Evenmin besteedde Van der Does veel aandacht aan de groepsvorming rond

Bourignon. Wel keerde zij het perspectief om. Zij sprak niet van misleide zielen maar

van ‘veroveringen’. Hierbij onderscheidde Van der Does vier groepen: ‘prêtres et

pasteurs’, ‘prophètes’, ‘savants’ en ‘âmes simples’.40 Een differentiatie naar periode of

naar de aard en de intensiteit van het contact liet zij echter achterwege. Veel meer dan

dat de betreffende personen in spiritueel opzicht een zekere affiniteit met Bourignon

gehad moeten hebben, wist zij niet op te merken. Wat Bourignon als persoon of wat

haar boodschap voor haar volgelingen betekende, hoe zij door hen gepercipieerd werd

of welke rol zij voor hen vervulde, zijn dus vragen waarop ook Van der Does geen ant-

woord biedt.41
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Waarom een (nieuwe) biografie

Opvallend is hoe Antoinette Bourignon in vrijwel alle studies die tot nu toe aan haar

gewijd zijn, als een volstrekt geïsoleerd fenomeen is beschouwd. Alsof zij als wereld-

mijdende mystica haast wel in een sociaal-cultureel isolement verkeerd moet hebben!

Misschien is dit ook wel de reden dat geen van de genoemde auteurs enig oog had voor

de wisselende sociaal-culturele milieus waarin Bourignon zich tijdens haar leven bewo-

gen heeft. Zij groeide op in de stad Rijsel, die toen nog deel uitmaakte van de Zuidelijke

Nederlanden en bekendstond als een bolwerk van de Contrareformatie. In 1663 vertrok

zij naar Mechelen, waar zij kennismaakte met het jansenisme en betrokken raakte bij

de strijd tussen jansenisten en anti-jansenisten. In 1667 vestigde zij zich in het multi-

confessionele Amsterdam. Daar kwam Bourignon voor het eerst van haar leven in con-

tact met niet-katholieken. Zij sprak hier niet alleen met representanten van diverse pro-

testantse kerkgenootschappen, maar ook met rabbijnen en met ‘atheïsten’. De laatste

negen jaar van haar leven bracht Bourignon door in Noordwest-Duitsland, waar het

lutheranisme tot staatsgodsdienst verheven was. Daar raakte zij in een reeks van con-

flicten verwikkeld met lutherse predikanten die haar beschuldigden van ketterij en

vreesden voor sektevorming.

Hylkema, Lindeboom en Kolakowski zijn de enigen geweest die een poging onder-

nomen hebben om Bourignons ideeënwereld in een bredere context te plaatsen. Hylke-

ma beschouwde haar als een van de vele ‘reformateurs’ die in de tweede helft van de

zeventiende eeuw hun kritiek op kerk en maatschappij ventileerden. Lindeboom han-

teerde de gemeenschap van goederen die Bourignon voorstond, als onderscheidend cri-

terium en bracht haar op grond daarvan met Jean de Labadie en Pieter Plockhoy onder

bij ‘de sociale ketterij’. Kolakowski rangschikte Bourignon onder de vroegmoderne ver-

tegenwoordigers van een anticonfessionele spiritualiteit, de ‘christenen zonder kerk’,

waartoe hij ook zeventiende-eeuwse mystieke spiritualisten als Jean de Labadie, Dirk

Camphuysen, Galenus Abrahamsz. de Haan, Daniel de Breen en Frederik van Leenhof

rekende.

De ideeënhistorische benadering plaatst Bourignons gedachtegoed in een vergelij-

kend perspectief, echter zonder zich rekenschap te geven van de bijzondere situatie

waarin zij als vrouw verkeerde. Vrouwen werden immers niet geacht in de kerk te spre-

ken of in het openbaar hun stem te laten horen. Zij dienden conform de voorschriften

van de apostel Paulus te zwijgen.42 Dit roept de vraag op wat Bourignon ertoe dreef om

het woord te nemen. Op grond waarvan meende zij een boodschap te kunnen of moe-

ten verkondigen? Waaraan ontleende zij haar gezag? Wie of wat dacht zij zelf te zijn?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we niet alleen Bourignons gedachte-

goed in ogenschouw nemen, maar ook de wijze waarop zij zichzelf aan de buitenwereld

presenteerde.

Bourignon pretendeerde een instrument Gods te zijn, dat door Hem gezonden was

om Zijn boodschap te verkondigen. In die zin kan zij ook als een profetes worden

getypeerd.43 Het fenomeen van de door God gezondene die met een boodschap voor de

christenen op aarde naar buiten treedt, kende binnen de geschiedenis van het joden-

dom en het christendom een lange traditie. Die traditie had in de zeventiende eeuw nog

geenszins aan betekenis verloren.44 Ook in de Republiek der Verenigde Nederlanden

traden in die tijd verschillende profeten en profetessen op de voorgrond, onder wie Jean
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de Labadie, Jan Rothe, Tanneke de Nijs, Quirinus Kuhlmann en Johann Georg Gichtel.

De eerste vier beschouwde Bourignon zelf als haar grote concurrenten. In haar geschrif-

ten zijn tal van verwijzingen naar deze zogeheten ‘valse profeten’ te vinden. Om iets van

Bourignon en van haar aantrekkingskracht te kunnen begrijpen, zal zowel de wijze

waarop zij zichzelf presenteerde als haar gedachtegoed binnen die bredere context van

het zeventiende-eeuwse profetendom bezien moeten worden.

Er is, zo moge inmiddels duidelijk zijn, genoeg ruimte voor een nieuwe studie over

Bourignons leven en werk. Toch beoog ik met het hier voorliggende boek iets anders

dan het vullen van mogelijke lacunes in het bestaande onderzoek. Wat ik wil laten zien,

is dat Bourignon op een volstrekt andere manier benaderd kan worden dan tot nu toe

gebeurd is. Die andere benadering maakt het mogelijk om een heel nieuw verhaal te

vertellen. Dat betekent niet dat ik opteer voor de psychologische benadering waarom

theologen meer dan eens gevraagd hebben.45 Ongetwijfeld doelden zij hiermee op

nader onderzoek naar de psyche of de persoonlijkheidsstructuur van Bourignon.

Björkhem heeft op dat gebied al baanbrekend werk verricht door te kiezen voor een

psychoanalytische benadering. Ik acht het weinig zinvol om op dat spoor door te gaan.

Niet alleen omdat hier het gevaar van reductionisme en van hineininterpretieren op de

loer ligt.46 Maar ook omdat dan nog altijd niet begrijpelijk zal worden waarin voor aan-

hangers van Bourignon haar aantrekkingskracht gelegen was.

In mijn optiek is een contextuele benadering, naast een doordachte analyse van

haar leven en werk, de belangrijkste voorwaarde om iets van het raadsel Bourignon te

kunnen oplossen. Elk leven, ook dat van Bourignon, is ingebed in de cultuur. Dat lijkt

een vanzelfsprekende vaststelling te zijn. Toch is het juist dit inzicht dat de tot nu toe

aan Bourignon gewijde studies ontberen.47 Daarin was telkens het afwijkende, atypi-

sche of bijzondere van haar verschijning het uitgangspunt. Maar Bourignon mag dan

uniek zijn geweest, tijdgenoten herkenden en erkenden haar wel als het instrument

Gods dat zij beweerde te zijn. In dat opzicht kan dus gesproken worden van een

geslaagde zelfdefinitie en zelfverwerkelijking. Dat roept de vraag op hoe een zeven-

tiende-eeuwse vrouw als Antoinette Bourignon zonder enige formele theologische

scholing maar ook zonder haar sekse te verhullen of te ontkennen, binnen het hande-

lingskader dat haar ter beschikking stond, als geestelijk leidsvrouwe kon fungeren. Die

vraag staat in deze studie centraal. Daarbij past uiteraard een biografische aanpak. De

biografie biedt immers de mogelijkheid om de nauwe verbinding tussen collectieve cul-

tuurprocessen en de internalisering daarvan door het individu te onderzoeken en zo

ook de context van de groepsculturen waarmee Bourignons leven in wisselwerking

stond, te belichten.48 Vooral daar waar haar optreden strijd of wrijving opriep, of aan-

schuurde tegen grenzen, krijgen we het beste zicht op de ruimte die zij voor zichzelf

wist te creëren maar komen ook de beperkingen waartegen zij opliep, in beeld.

‘Nieuw’ bronnenmateriaal

De eerste en belangrijkste toegang tot Bourignons vormgeving van haar geestelijk lei-

derschap bieden haar eigen geschriften, met name haar autobiografische werken en

haar briefpublicaties. Een tweede en belangrijke bron van informatie zijn de in 1673

gepubliceerde getuigenissen waarin volgelingen en sympathisanten aan het woord
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zijn. Toch vertellen al deze bronnen slechts een deel van het verhaal. Dat werd duidelijk

toen ik in de loop van mijn onderzoek steeds meer ‘nieuw’ bronnenmateriaal op het

spoor kwam: originele kopieën van Bourignons brieven en allerlei losse stukken, die

ondanks alle omzwervingen van haar gezelschap bewaard zijn gebleven en die zich

thans in verschillende bibliotheken en archieven in Nederland, Engeland, Duitsland en

Denemarken bevinden. De ontdekking van dit voor het merendeel tot nu toe onbeken-

de materiaal maakte mijn onderzoek naar Antoinette Bourignon en haar kring bijzon-

der spannend. Niet alleen omdat het de sleutel bood tot de informatie die schuilging

achter de asterisken, de letters ‘N.N.’ en de puntjes in de briefpublicaties, maar ook

omdat nu een hierin verzwegen subtekst aan het licht kwam.

Hoe ik de vier pakketten met door Jan Swammerdam gekopieerde brieven van Bouri-

gnon in de Bodleian Library te Oxford op het spoor kwam, heb ik in het voorwoord al

beschreven.49 Ik maakte daar ook melding van de brieven en losse stukken uit Bouri-

gnons kring die in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag berusten.50 Een andere, tot

op heden onbekende collectie brieven trof ik aan in het in Aurich berustende familiear-

chief van de familie Zu Inn- und Knyphausen.51 Deze bevat, in tegenstelling tot de hier-

voor genoemde brievenverzamelingen, vrijwel uitsluitend autografen van Bourignon.

Voorts bleek de Kongelige Bibliotek te Kopenhagen een grote collectie manuscripten te

bezitten die uit Bourignons kring afkomstig zijn. Deze handschriften moeten in 1674,

toen er bij haar in Husum een huiszoeking plaatsvond, door de fiscaal van de hertog van

Sleeswijk-Holstein-Gottorp in beslag zijn genomen. Via de bibliotheek van slot Gottorp

belandden de stukken uiteindelijk in de koninklijke bibliotheek te Kopenhagen.52

De grootste en belangrijkste collectie handschriften die voor deze studie geraad-

pleegd is, bevindt zich in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.53 Van der

Linde maakte al melding van deze stukken. Hij citeerde er ook uit, maar gaf zich onvol-

doende rekenschap van de aard en het belang van dit materiaal.54 Opvallend is dat in de

latere aan Bourignon gewijde monografieën nergens naar deze manuscripten verwezen

wordt. In een baanbrekende studie op het terrein van de vroegmoderne boekgeschiede-

nis kregen de handschriften wel alle aandacht.55 Het gaat namelijk om uniek materiaal:

de bewaard gebleven kopij van een groot aantal geschriften van Bourignon. Deze druk-

rijp gemaakte manuscripten bieden de mogelijkheid om de opmaak en het zetten van

Bourignons geschriften nauwgezet te onderzoeken. Maar er is nog een tweede reden

waarom deze collectie als een ware Fundgrube beschouwd moet worden. Het gaat name-

lijk niet om schone kopij, maar om voor de druk bewerkte kopieën van de originele

brieven van Bourignon. Hieruit blijkt dat allerlei informatie over het reilen en zeilen

van de ‘sociëteit van ware christenen’ en over de activiteiten van de leden niet gepubli-

ceerd is. In de persklaar gemaakte manuscripten zijn deze passages door Bourignons

tekstbezorgers doorgehaald of gemarkeerd en voorzien van de woorden ‘dit uit’. Hier-

uit blijkt duidelijk dat niet alles aan de openbaarheid prijsgegeven werd.

De overgeleverde handschriften vormen een prachtige aanvulling op de briefpubli-

caties van Bourignon, omdat zij allerlei informatie bevatten die daarin niet te vinden is

of omdat zij op bepaalde zaken een ander licht werpen. Het bijzondere is dat ons op die

manier een blik achter de schermen vergund wordt en we Bourignons leven als geeste-

lijk leidster als het ware van binnenuit kunnen volgen. Tegelijkertijd geeft de in eigen

kring toegepaste censuur aanleiding om ons af te vragen in hoeverre het publieke

imago van Bourignon al dan niet gemanipuleerd werd.56
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Instrumentarium

Op het eerste gezicht lijkt het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon een ano-

malie en in zekere zin is het dat ook. Want hoe kon een vrouw zonder enige formele the-

ologische scholing in een tijd waarin zij geacht werd er het zwijgen toe te doen, en zeker

als het om geloofszaken ging, zich in religiosis een spreekpositie toe-eigenen? En wat

maakte dat zij in haar tijd erkend werd als geestelijk leidsvrouwe en een groep volge-

lingen, onder wie vooraanstaande denkers en geestelijken uit alle richtingen, aan zich

wist te binden? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is meer vereist dan een recon-

structie van Bourignons zelfdefinitie, haar ideeën en de samenstelling van de groep vol-

gelingen. Wat nodig is, is een systematische analyse van de wisselwerking tussen

Bourignons persoonlijke levensgang, de context van de geestelijke groepsvorming

waarin zij haar ideeën uitwerkte en probeerde toe te passen, en de structuur en moda-

liteiten van haar spiritueel leiderschap. Mede dankzij nieuwe ontwikkelingen binnen

de geschiedwetenschap is het mogelijk om die wisselwerking te onderzoeken. Hierbij

moet met name worden gedacht aan nieuwe inzichten die zijn voortgekomen uit de

gendergeschiedenis, de cultuurgeschiedenis en de boekgeschiedenis. Zij reiken verschil-

lende concepten en invalshoeken aan die gebruikt kunnen worden om het leven van

Antoinette Bourignon in samenhang met haar werk te onderzoeken en zo ook meer

greep te krijgen op de verschillende dimensies van haar spiritueel leiderschap. Hierin

ga ik eclectisch te werk. De gekozen concepten of instrumenten zijn: gender, het boek

als medium, toe-eigening en betekenisgeving, en identiteitsbesef.

Gender
Wie iets van de persoonlijke levensgang van Antoinette Bourignon en van de structuur

en modaliteiten van haar leiderschap wil begrijpen, kan niet om haar sekse heen.57 Was

zij geen vrouw maar een man geweest, dan had haar leven er ongetwijfeld heel anders

uitgezien. Bourignon was zich hiervan zelf maar al te goed bewust. Niet voor niets

werpt zij in een van haar autobiografische geschriften de vraag op waarom God niet een

man van haar gemaakt had. Zij zou dan in staat zijn geweest, zo zei zij zelf, om veel

meer voor Hem te doen dan zij als vrouw kon doen.58

Door gebruik te maken van het concept gender kan het essentialisme, dat zo type-

rend was voor de oudere studies van Bourignon, vermeden worden. Gender vat vrou-

welijkheid en mannelijkheid immers juist op als culturele constructies en stelt de vraag

centraal hoe sekse ‘werkt’.59 Door de nadruk die binnen gendergeschiedenis op taal en

betekenisgeving is komen te liggen, is er meer aandacht gekomen voor het discursieve

karakter van ‘het zelf’. Daarmee werd ook de rol van de autobiografie als bron voor de

biografie geproblematiseerd. Deze nieuwe inzichten stellen ons in staat om niet alleen

Bourignons autobiografische teksten, maar ook haar brieven en traktaten op een geheel

nieuwe wijze te beoordelen. Zo is het niet zonder betekenis dat Bourignon, in tegen-

stelling tot Engelse profetessen die in de zeventiende eeuw ten tijde van de Civil War op

de voorgrond traden, zich van het geschreven woord bediende en zich dus niet zicht-

baar als instrument van God presenteerde door het eigen lichaam als spreekbuis in de

publieke ruimte tentoon te stellen.60 Diane Purkiss heeft erop gewezen dat dit vrouwe-

lijk lichaam en de mannelijke stem die het pretendeerde te vertolken, met elkaar op

gespannen voet stonden. Lag dat anders voor een vrouw die zich bediende van het
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geschreven woord? En zo ja, hoe stond dan het auteurschap in functie van de aanspraak

op een religieuze spreekpositie?

Gender is echter niet alleen waar het de analyse van Bourignons ervaring en hande-

lingsmogelijkheden betreft een onmisbaar instrument. Het is, om met de Amerikaanse

mediëviste Caroline Walker Bynum te spreken, niet ‘langer mogelijk om religieuze

praktijken of religieuze symbolen te bestuderen zonder ons rekenschap te geven van

gender’.61 In Bourignons geval betekent dit ook dat we ons niet alleen moeten afvragen

hoe in haar geval religie en zelfverwerkelijking zich tot elkaar verhielden, maar ook of

er een relatie bestond tussen haar erkenning als geestelijk leidsvrouwe en haar sekse.

Gender laat zich kortom niet beperken tot één thema, maar loopt als een rode draad

door dit boek en vormt een van de belangrijkste verbindende elementen tussen

Bourignons persoonlijke levensgang, de groepsvorming en haar spiritueel leiderschap.

Het boek als medium
Van cruciaal belang voor de doorbraak van Antoinette Bourignon was de succesvolle

communicatie van haar boodschap. Daarmee komen we bij het belangrijkste medium

waarvan zij zich bediend heeft: de drukpers. Aan de betekenis en het belang van de

drukpers voor de openbaarmaking van haar boodschap is tot op heden echter nooit

enige aandacht besteed. Het zwaartepunt in de aan Bourignon gewijde studies lag bij

haar religieuze denkbeelden en de door haar gevoerde polemieken, en dus bij de

inhoud van haar boeken. Vanuit het betrekkelijk nieuwe historische specialisme van de

boekgeschiedenis is een nieuwe benadering geïntroduceerd waarin het boek als ‘infor-

matiedrager’ centraal staat.62 Boekgeschiedenis wordt dan dus opgevat als ‘de sociaal-

culturele geschiedenis van de communicatie via het gedrukte woord’.63 Om te laten

zien dat het hier om een breed onderzoeksterrein gaat, waarin niet alleen schrijvers en

uitgevers maar ook drukkers, leveranciers, distributeurs, critici, vertalers en lezers een

belangrijk aandeel hebben, en schrijvers niet alleen lezers maar lezers op hun beurt ook

schrijvers beïnvloeden, ontwierp de Amerikaanse historicus Robert Darnton een sche-

matische voorstelling van het gehele communicatiecircuit. Hierin kunnen verschillen-

de stadia en segmenten worden onderscheiden, die zich grofweg laten samenvatten in

de drieslag van productie, distributie en consumptie.64 De productiefase is het eerste

deel van het traject dat een tekst aflegt op weg naar de lezer, vanaf het moment dat deze

wordt geredigeerd en vormgegeven tot en met de technische bewerking van het zetten

en drukken die het manuscript moet ondergaan om in boekvorm gedistribueerd te

kunnen worden. Aandacht voor de consumptie van gedrukte teksten impliceert onder-

zoek naar de communicatienetwerken rond de drukpers en naar de wijze waarop de

lezers van boeken op hun beurt het gelezene reproduceerden. Hierbij gaat het dus niet

zozeer om wie wat las, maar meer om vragen als waarom lazen lezers juist deze boeken

en wat betekende de lectuur voor hen.

In Bourignons geval is het dankzij de bewaard gebleven kopij van haar geschriften

mogelijk om de productiefase in grote lijnen te reconstrueren. Dat werpt een heel

nieuw licht op de wijze waarop de geschriften van een zeventiende-eeuwse vrouwelijke

auteur ter perse werden gebracht. Door tevens de distributie en consumptie van

Bourignons boeken in het onderzoek te betrekken, kan inzicht worden verkregen in

het gebruik van het stichtelijke boek en daarmee in de wijze waarop zeventiende-eeuw-

se lezers zich haar teksten toe-eigenden.
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Toe-eigening en betekenisgeving
Zonder volgelingen geen leiderschap. Daarom, maar ook omdat een boodschap die niet

overkomt zinloos is, mogen in een studie van Bourignons religieus leiderschap haar

aanhangers en hun toe-eigening van de door haar vormgegeven normen, waarden en

regels niet ontbreken.65 Was er sprake van geslaagde communicatie oftewel persuasive

communication? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het zinvol de diverse stappen

die in dit dynamische proces besloten liggen, te onderkennen en er rekening mee te

houden dat de bewerkstelligde verandering niet altijd onmiddellijk plaatsvindt. Wil-

lem Frijhoff spreekt in dit verband van ‘culturele schijven of kanalen’ die de stappen

vormen in een ‘cognitief transformatieproces dat uiteindelijk tot effectieve verandering

van wereldbeeld, gedragscode of handelingspatroon leidt’.66 Eerst moet een boodschap

worden geformuleerd en overgebracht, vervolgens moet deze worden gedecodeerd,

herkend en als zinvol worden aangenomen.67

Onderzoek naar de toe-eigening van Bourignons boodschap sluit dus nauw aan bij

wat ik hiervoor ‘het boek als medium’ heb genoemd. Eerst moet immers onderzocht

worden hoe zij haar boodschap formuleerde en naar buiten bracht, en in welke sociaal-

culturele milieus deze ingang vond. Vervolgens moet de vraag beantwoord worden hoe

die boodschap door de ontvangende partij herkend en eigengemaakt werd. Hoe pasten

de groepsleden deze in hun eigen perceptie van de werkelijkheid in? Juist omdat dit

proces van actieve toe-eigening en betekenisgeving contextgebonden is, dienen de situ-

aties waarin groepsleden gevoelig bleken te zijn voor Bourignons oproep tot een evan-

gelisch leven, in ogenschouw te worden genomen. Hierbij is uiteraard het moment

waarop de vonk oversloeg van belang. Maar ook, wanneer dat het geval is, het moment

waarop de ban verbroken werd en de betreffende persoon zich van Bourignon afwend-

de om terug te keren naar de wereld of zijn toevlucht te zoeken bij een van haar con-

currenten. In die gevallen moet de context waarin de communicatie plaatsvond, veran-

derd zijn, of moet de ontvanger andere waarden belangrijker hebben geacht. Van persua-

sive communication is dan niet langer sprake.

Toe-eigening is dus een belangrijk instrument om de dynamiek tussen Bourignon

en haar volgelingen te kunnen analyseren, maar biedt ook de mogelijkheid om te

onderzoeken hoe zij zelf uit het complex van culturele tradities en vormen dat haar ter

beschikking stond, een religieus model formeerde om haar geestelijke aspiraties vorm

te geven: het geestelijk moederschap.

Identiteitsbesef
Antoinette Bourignon presenteerde zich in haar geschriften zelf als de ‘moeder der

ware christenen’ of de ‘moeder der recht-geloovigen’ en werd als zodanig ook door haar

eigen volgelingen erkend. Haar geestelijk moederschap stond dus in functie van haar

spiritueel leiderschap. Het was zelfs het belangrijkste instrument waarvan zij zich bij

de vormgeving van haar leiderschap bediende. Toch is in de eerder aan Bourignon

gewijde monografieën haar aanspraak op het ‘moederschap der ware christenen’ nooit

op waarde geschat.68 Pas recentelijk is juist op dit aspect van Bourignons optreden de

aandacht gevestigd.69 Het genderhistorische onderzoek naar de wijze waarop laatmid-

deleeuwse mysticae, zestiende- en zeventiende-eeuwse geestelijke leidsvrouwen in

Noord- en Zuid-Europa en leidende religieuze dissidenten uit protestantse kring zich

bedienden van rolmodellen en symbolen, heeft daartoe zeker bijgedragen.70
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Alleen door de wijze waarop Bourignon het geestelijk moederschap naar haar hand

zette, te onderzoeken kan begrijpelijk worden hoe zij als spiritueel leidster heeft kun-

nen fungeren. Het gaf haar namelijk de mogelijkheid om een eigen status op te eisen en

in die zin verschafte het haar niet alleen een identiteit, maar versterkte het ook haar

autoriteit.71 Tegelijkertijd wist Bourignon het geestelijk moederschap dienstbaar te

maken aan de transformatie die haar volgelingen moesten ondergaan om hun nieuwe

identiteit vorm te geven. Ook in dit proces ligt weer een duidelijke gendercomponent

besloten. Gender, identiteitsbesef en toe-eigening zijn kortom aan elkaar gerelateerd

en zullen dus ook in hun onderlinge samenhang onderzocht worden om de wisselwer-

king tussen Bourignons persoonlijke levensgang, de groepsvorming en haar spiritueel

leiderschap inzichtelijk te maken.

Structuur van dit boek

Wie een historische analyse van een leven wil maken, ziet zich behalve met het frag-

mentarische karakter van het bronnenmateriaal ook met het probleem geconfronteerd

dat in de dagelijkse realiteit allerlei activiteiten en processen door elkaar lopen of op

elkaar inwerken die ten behoeve van de analyse uit elkaar getrokken moeten worden.72

Om desondanks de verbanden tussen de verschillende processen te kunnen zien, is het

zaak te kiezen voor een vorm die recht doet aan de gelijktijdigheid van deze processen.

Daarom bestaat dit boek uit vier delen die elk een andere dimensie van Bourignons

geestelijk leiderschap belichten. Op deze manier heb ik het eendimensionale vlak van

het papier willen doorbreken en de gelaagdheid in het leven van Bourignon zichtbaar

willen maken. De keuze voor verschillende delen biedt tevens de mogelijkheid om het

kluwen van processen die zich tegelijkertijd afspelen, analytisch te ontwarren en te

bespreken.

In deel I staat de zeer persoonlijke religieuze ontwikkeling van Antoinette

Bourignon centraal, op het kruispunt van en in dialoog met de meest verscheiden ker-

ken en geestelijke stromingen. Hoe kwam het dat zij zichzelf ging beschouwen als het

door God gezonden instrument om de ware christenen op aarde te verzamelen? Ik sta

niet alleen stil bij de periode van haar jeugd die zij in Rijsel doorbracht, maar onderzoek

ook hoe zij zichzelf aan de buitenwereld presenteerde nadat zij in 1662 in opspraak

geraakt was en haar geboortestad moest verlaten. Waartoe leidde haar kennismaking

met een aantal jansenistisch georiënteerde geestelijken die zij tijdens haar verblijf in

Gent en Mechelen ontmoette? Hoe werkte haar kennismaking met representanten van

andere confessies en met concurrerende profeten en profetessen door in haar godsdien-

stige opvattingen nadat zij zich in 1667 in Amsterdam gevestigd had? Met welke bood-

schap trad zij vanaf dat moment naar buiten? Hoe verdedigde Bourignon zich tegeno-

ver de lutherse predikanten wier vijandschap zij over zich afriep toen zij zich in 1671 in

Sleeswijk-Holstein vestigde?

Deel II is gewijd aan de bemiddeling van de boodschap en fungeert als brug tussen

deel I en deel III, dat de groepsvorming tot onderwerp heeft. In dit tweede deel zal

onderzocht worden hoe Bourignon erin slaagde haar aanspraak op een religieuze

spreekpositie te realiseren en welke rol haar teksten, brieven en boeken daarin speel-

den. Ik volg hier het hele traject van het schrijven naar het drukken en het distribueren
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van Bourignons geschriften. In hoeverre maakte Bourignon hierbij gebruik van de

diensten van drukkers en uitgevers? Belangrijke vraag hierbij is ook welk publiek

Bourignon met haar geschriften hoopte te bereiken. Of zij daarin slaagde, is een van de

vragen die in deel III beantwoord zal worden.

In deel III staat de context van de geestelijke groepsvorming centraal. Hoe en in wel-

ke kringen verspreidde zich Bourignons naamsbekendheid? Moeten we spreken van een

sekte of niet? En wat maakte nu dat christenen uit verschillende denominaties bereid

waren zich aan Bourignons gezag te onderwerpen en haar als geestelijk leidster te erken-

nen? Wat was, met andere woorden, de context waarin zij gevoelig bleken te zijn voor

haar uitstraling en wat maakte dat zij bereid waren zich haar boodschap toe te eigenen?

Deel IV is een synthese van de voorgaande drie delen en concentreert zich op de

structuur en modaliteiten van Bourignons geestelijk leiderschap. Hoe gaf Bourignon

haar leiderschap vorm en inhoud? Welk type religieuze gemeenschap stond haar voor

de ware christenen voor ogen? Waarom bleef zij zolang vasthouden aan de gedachte dat

de ‘ware christenen’ zich op het eiland Noordstrand moesten vestigen? Hoe slaagde zij

erin haar gezag op te leggen? Waarover ontstonden conflicten? Hier komen tevens de

situaties aan de orde waarin voor sommige volgelingen de ban verbroken werd. Wat

gebeurde er met de kleine kerngroep die Bourignon tot het einde toe trouw was geble-

ven? Waarom ontstond zo snel na haar dood al zoveel strijd over de betekenis die aan

het fenomeen Bourignon moest worden toegekend?

Ik heb, zo moge uit het bovenstaande blijken, gekozen voor een integrale benade-

ring van Bourignons leven en werk maar niet voor een eenduidige chronologische

opbouw. ‘Een leven is’, zoals Elsbeth Etty in een bespreking van de Nederlandse bio-

grafie opmerkte, nu eenmaal ‘één geheel, dat zich niet laat verknippen en zich ook niet

strikt chronologisch laat beschrijven’.73 Het tweede deel van Bourignons leven is bij-

voorbeeld niet te begrijpen zonder kennis van het eerste deel. Maar omgekeerd is het

met het oog op de incubatie van haar spiritueel leiderschap ook van belang om bij de

bestudering van de Vlaamse periode de latere ontwikkelingen in de Amsterdamse en

Duitse periode in het vizier te houden. Daarom staat het eerste deel, dat Bourignons

levensgang vanaf haar geboorte in 1616 tot aan haar dood in 1680 bestrijkt, in het teken

van haar profetisch zelfbesef, dat als de rode draad van haar leven en werk beschouwd

kan worden. De delen II en III belichten vanuit twee verschillende invalshoeken de peri-

ode van 1668 tot aan 1680, de jaren waarin Bourignon haar boodschap publiek maakte

en als geestelijk leidsvrouwe fungeerde voor een groep zoekende christenen. Deel IV

ten slotte grijpt ten dele terug op de periode voor Bourignons vertrek naar Amsterdam

maar neemt ook de doorwerking van Bourignons ideeën na haar dood in ogenschouw.

Anders dan een lineair opgebouwd verhaal biedt de keuze voor thematisch onderschei-

den delen, die bij herhaling dezelfde periodes (Vlaamse, Hollandse en Duitse) bestrij-

ken, de mogelijkheid om de dynamische relatie tussen Bourignon en de groepsculturen

waarmee haar leven in wisselwerking stond, te illustreren.

De biografie wordt afgesloten met een reeks bijlagen (zie hiervoor ook de bijge-

voegde cd-rom). Deze bieden onder meer een overzicht van het volledige oeuvre van

Antoinette Bourignon, van haar correspondentie en van de groep volgelingen. Die laat-

ste bijlage is de neerslag van prosopografisch onderzoek en biedt een directe toegang

tot het spirituele netwerk dat zich rond Bourignons persoon vormde.

inleiding
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Regels

De citaten uit de werken van Antoinette Bourignon zijn nu eens aan de Franse dan weer

aan de Nederlandse edities van haar geschriften ontleend. Dat is ten dele een gevolg van

mijn onderzoekspraktijk. Omdat ik me ten doel stelde de overgeleverde manuscripten

van Bourignons geschriften systematisch te vergelijken met de gedrukte versies, heb ik

van sommige werken alleen de Franse maar van andere juist de Nederlandse editie

grondig bekeken. Daarbij kwam dat ik was aangewezen op de edities die op dat

moment in de betreffende bibliotheek voorhanden waren. Geen enkele bibliotheek

bezit alle uitgaven van Bourignons geschriften. De universiteitsbibliotheek van

Utrecht, waar ik een groot deel van mijn onderzoek gedaan heb, heeft bijvoorbeeld

alleen Nederlandse edities van haar werken verworven. In sommige gevallen heb ik in

mijn tekst bewust de voorkeur aan de Nederlandse vertaling gegeven omdat Bourignon

zich met het betreffende werk expliciet tot een Nederlandstalig lezerspubliek richtte.

In de citaten volg ik letterlijk het origineel. Dit betekent voor de Franse citaten dat

het niet altijd even consequente gebruik van het accent aigu en het accent grave

gehandhaafd is. Ik doe dat omdat Bourignon zich nadrukkelijk op het standpunt stel-

de dat er tijdens het persklaar maken van haar geschriften niet aan haar spelling

getornd mocht worden. Door te kiezen voor een strikt letterlijke weergave wil ik laten

zien hoe zij als niet-academisch gevormde vrouw met haar taal omging. In sommige

gevallen moesten ook Bourignons volgelingen het Frans gebruiken, terwijl dat voor de

meesten van hen een vreemde taal was. Ook dan is het interessant om te beschikken

over de letterlijke (Franse) citaten.

In de noten zijn de werken van Antoinette Bourignon, met uitzondering van haar

autobiografieën (La Parole de Dieu en Sa vie extérieure), aangegeven met het Romeinse cij-

fer dat correspondeert met het betreffende deel uit Toutes les Oeuvres (19 dln, Amsterdam

1686). Een volledig overzicht van de verkorte Franse titels van deze delen en het jaar

waarin zij oorspronkelijk verschenen zijn, is te vinden in Bijlage III. Bij de verwijzing

naar het deelnummer van Bourignons verzamelde werk heb ik als er verschillende edi-

ties en drukken van het betreffende geschrift verschenen zijn, aangegeven welke uitga-

ve of welke druk geraadpleegd is (F=Franse editie, N=Nederlandse editie en D=Duitse

editie). De volledige titelbeschrijvingen van alle werken van Bourignon, inclusief die

van de vertalingen, zijn te vinden in Bijlage A (cd-rom). Het voorwerk van Bourignons

werken is over het algemeen niet gepagineerd. In mijn verwijzingen hiernaar vermeld

ik daarom het katernsignatuur, dat meestal wel is afgedrukt en vaak voorzien is van een

asterisk.

Wanneer ik naar plaats- of streeknamen verwijs, heb ik zoveel mogelijk de (zeven-

tiende-eeuwse) Nederlandse benaming gehanteerd (dus Frederikstad in plaats van

Friedrichstadt). Bij de eerste vermelding is tussen haakjes de huidige benaming toege-

voegd. In de zeventiende eeuw was nog niet overal de Gregoriaanse kalender ingevoerd

(wel bijvoorbeeld in Holland en Zeeland en in Mechelen maar nog niet in de overige
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gewesten van de Republiek of in Sleeswijk-Holstein). Hierdoor dragen sommige brie-

ven en processtukken een zogeheten datum oude stijl, terwijl andere volgens de nieu-

we stijl gedateerd zijn. Ik volg zoveel mogelijk de data die in de bronnen zelf genoemd

zijn. Meer dan eens leidt dit tot een dubbele verwijzing (bijvoorbeeld 9/19 september

1680). Bij de vermelding van oude maten zijn indien nodig de huidige equivalenten

aangegeven. Geldbedragen zijn genoteerd in guldens tenzij anders aangegeven. In de

Republiek der Verenigde Nederlanden was een grote verscheidenheid aan munten in

omloop. In een gulden (tot 1680 geen munt maar een monetaire eenheid) gingen twin-

tig stuivers. De stuiver was een zilveren munt, die acht duiten waard was. De duit was

de kleinste eenheid in het Nederlandse muntstelsel. Antoinette Bourignon refereerde

soms ook aan de patagon, een zilveren munt van de Zuidelijke Nederlanden die 48 stui-

vers waard was. In plaats van stuivers sprak zij van patards.

De in de noten gebruikte afkortingen zijn terug te vinden in de lijst die achterin dit

boek is opgenomen. Bij de verwijzingen naar de bijbelboeken heb ik de lijst van afkor-

tingen gevolgd die is opgenomen in de geheel herziene editie van de Willibrordverta-

ling uit 1995. Aan de vertaling zijn ook de eigentijdse Nederlandse bijbelcitaten die

incidenteel in de tekst en de noten vermeld zijn, ontleend.

‘ik moet spreken’
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